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المقدمة

أبناىئ التالميذ يسعدنا أن نقدم إليكم كتاب اللغة العربية الذى ارتأينا فيه أن يكون مواكًبا 
لعرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخمتلف ألوان الوسائط التكنولوجية ىف عملية 

التعلم والتعليم .

لقد بىن هذا الكتاب عىل منهجية علمية تأخذ ىف اعتبارها جمموعة من األسس : 

أن اللغة منهج للتفكري، ونظام للتعبري والتواصل. فهى بذلك ليست جمرد وسيلة للتفكري،    •
وال أداة للتعبري، وال وعاء للثقافة، فاللغة هى الرحم الذى ُيولِّد الفكر، فالفكر صنيعة 

اللغة وتابع هلا.

أن اللغة قدر اإلنسان وهى عامله. فحدود لغة اإلنسان هى حدود عامله؛ فهى والء وانتامء،    •
وثقافة وهوية، ووطن وشخصية، فالذى يفرط ىف لغته يفّرط ىف وطنه وشخصيته.

أن اللغة العربية لغة موسيقية شاعرة، وهى ىف ذات الوقت لغة علمية قادرة، وقد خصها    •
الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم، ووصف القرآن بأنه نزل »بلسان عرىب مبني«.

أن املدخل املستخدم ىف بناء هذا الكتاب هو »املدخل الكىل« ىف تعليم وتعلم اللغات.     •
وهو املدخل الذى يدرب املتعلمني عىل مهارات اللغة األربع - االستامع، والتحدث، 

والقراءة، والكتابة - بطريقة متكاملة؛ من خالل كل درس وكل موقف، بدءا باالستامع، 
باعتبار أن »السمع أبو امللكات اللسانية« كام قال العالمة ابن خلدون.

لقد روعى ىف هذا الكتاب أن يدرب أبناءنا عىل التأمل، والتساؤل، والتفكري، والتذوق،    •
ر الواقع االفرتاىض للمستقبل. لذلك حرص هذا  وأن ينمى لدهيم اخليال املبدع، وَتَصوُّ

الكتاب عىل تنمية قدرات أبنائنا من خالل اخلامسية الذهبية ىف عملية التعليم والتعلم، أال 
وهى:

استمع وحتدث.     

انظر وتأمل.

اسأل وناقش.

اقرأ وفكر.

اكتب وعّب.

لقد حاولنا ىف هذا الكتاب أن نعقد نوًعا من املقاربة املعرفية، والصالت الودية بني اللغة    •
العربية، وبني العلوم الكونية، كالعلوم احليوية، والفيزيائية، واالجتامعية، والفنية 

وغريها؛ لرنسخ ىف نفوس أبنائنا أن اللغة العربية لغة حياة، بل هى لغة احلياة.



لقد حاولنا بقدر اإلمكان أن نضع رشوًحا موجزة للنصوص، وأفكاًرا يتم مناقشتها من     •
خالل االستامع والتحدث والتساؤل واملناقشة، والتعلم الذاىت؛ وبذلك حولنا املوقف 

التعليمى من موقف يعتمد عىل التلقني إىل موقف يعتمد عىل النشاط والتفاعل، والتفكري 
وحل املشكالت.

•  ومبا أن اللغة هى الرحم الذى يصنع الفكر فقد عىن ىف هذا الكتاب بالقيم األخالقية 
والسلوكيات احلضارية التى تتسق مع رؤية املجتمع املرصى العرىب للكون واإلنسان 

واحلياة. 

•  لقد حرص هذا الكتاب أن يكون متسًقا مع املواصفات املطلوبة لوزارة الرتبية والتعليم، 
ومع املعايري القومية ومستوياهتا املعيارية للغة العربية.

وقد روعى ىف اختيار النصوص أن ختتلف بني الرسد واحلوار والشعر والقصة، وأدب   •
األطفال، وذلك لتنويع جماالت النشاط اللغوى ولربط ذلك بلغة الطفل واهتامماته 

املناسبة هلذا الطور من حياته. 

•  لذلك جاء كتاب الصف األول اإلعدادى  للفصل األول من العام الدراىس وقد اشتمل عىل 
أربع وحدات هى عىل النحو اآلىت:

بعنوان »تعرف حقوقك« وتدور حول ترسيخ قيم احلرية؛ حرية  الوحدة األولى: 
املواطن، حرية الوطن، وحرية احليوانات، وعقد الصالت بني  احلرية 

واملسئولية.

بعنوان »العمل رشف«، وهى ترسخ قيم العلم، بل واإلحسان فيه، وتبني  الوحدة الثانية: 
إعامر احلياة. أن العمل اجلاد املخلص هو سبيل التقدم والرقى و

بعنوان »قصص وطرائف«وهى تثري البسمة، والروح املرحة، من خالل  الوحدة الثالثة: 
الطرائف، واحلب، واملعرفة، واحلكمة، التى ترد عىل لسان اإلنسان، 

واحليوان، والطري.

بعنوان »بيئتنا« تدور حول مفهوم البيئة، والقيم البيئية، وترسخ قيم  الوحدة الرابعة: 
املحافظة عىل البيئة، واملحافظة عىل املاء، واهلواء، والرفق باحليوانات 

واألشجار.

لقد بدأنا كل درس من دروس هذه الوحدات بالتدريب عىل االستامع، وتأمل الصور، 
والتساؤل واملناقشة، والقراءة اجلهرية، والتغىن باألناشيد واألشعار اجلميلة، والقراءة 

املفكرة، والكتابة الواضحة واملعبة، ودربنا عىل املفاهيم النحوية واإلمالئية بالتكامل مع 
كل ذلك.



وختمنا الكتاب بكشاف للمفردات اللغوية الذى يعني التالميذ عىل فهم املعاىن، و  يدرهبم 
عىل مهارات استخدام املعاجم اللغوية.

ويصاحب الكتاب كتاب األنشطة والتدريبات لتشجيع الطالب عىل تطبيق ما تعلمه ىف 
الدروس من مهارات.

وتقوم أنشطة الكتاب  عىل البحث واملناقشة والتعلم الذاىت والتفاعل الفكرى واللفظى 
والتعلم التعاوىن وحل املشكالت وتنمية مهارات التفكري ومهارات احلياة.وتتنوع األنشطة 

مابني أنشطة فردية ومجاعية لتشجيع الطالب عىل اإلبتكار:

نرجو من الله أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه.

وأن ينفع به أبناء األمة، إنه يقول احلق، وهو هيدى السبيل.
 

المؤلفون و لجنة التعديل والمراجعة    
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ف ُحقوَقك  َتعرَّ

ِصيانُة الماِل العاّم

َوَطنى 

يَّة الُحرِّ

َمكارُم األْخالِق

درو�س الوحدة
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وىل الَوْحَدُة الأ

1

يتوقع فى نهاية هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- َيسرد حكايًة بعبارات واضحٍة معبِّرة.

- يستنتج الدروَس المستفادَة من النُّصوص بعد االستماِع إليها.

ية لإلنسان وللحيواِن. ر قيمة الحرِّ - يقدِّ

- ُيلقى األبياَت إلقاء معبًرا.

- يقّدر  الوطَن والمواطنة.

. ر أهمية المحافظة على الماِل العامِّ - يقدِّ

ر الجيرَة ويحسن معاملَة جارِه. - يقدِّ

- يستخدم األفعاَل الماضيَة، والمضاِرعَة، فى حديِثه وكتابِته.

-  يميز أنواَع الخبر.

- يكتب مستخدًما رُْكنى الجملِة االسمية.

- يفرِّق بين َهْمزتى: القطع والوصل.

- يقترح  نهاية مختلفة لقصة قرأها.

د أثَر التضاد فى النصوص. - يحدِّ

- يكتب بطاقة معايدة ، أو بطاقة تهنئة.

- يعبِّر عن بعض الِفَكر بأسلوبه الخاص.

اأهداف الوحدة



الَوْحَدُة الرابعة
ُل الّدر�ُس الأوَّ

الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادىاللغة العربية اللغة العربية 

»اْستيقظُت َفْجَر َيوٍم من األياِم على َصْوِت ِهرٍَّة َتموُء بجانِب ِفراشى، 

ها،  نى َهمُّ ُح بى، َوتِلحُّ فى َذلك إلحاًحا َغريًبا؛ فراعنى أْمُرها، وأَهمَّ وتتمسَّ

وُقْلت: َلعلَّها جائعٌة، َفَنَهْضُت، وأْحَضْرُت َلها َطعاًما، َفعافْتُه، واْنَصرََفْت َعْنُه، 

َفقلُت: َلعلَّها َظْمأى، َفأرَْشْدُتها إلى الماء، َفلم َتْحفْل به، وأنشأت َتْنظُر إلىَّ 

َنَظراٍت َتْنِطُق بما َتْشَتمُل َعليها َنْفُسها ِمَن اآلالِم، واألْحزاِن؛ َفأثَّر َمْنظُرها فى 

َنْفسى َتأثيًرا َشديًدا، َحّتى َتمنيُت أن َلْو ُكنُت ُسليماَن، فأفهَم ُلغَة الَحيواِن؛ 

َج ُكْرَبتها. ألعرَف حاجَتها، وُأفرِّ

إليه،  النظر  ُتطيُل  أنَّها  َفَرَأيُت   ، ُمغَلًقا  الُغ  رفة  باُب  وكاَن 

َغَرضها،  َفَأْدركُت  َنْحَوه،  أتَّجُه  َرَأْتنى  ُكلَّما  بِى  وَتلَتِصُق 

بَِفتِحِه.  َفَأْسَرعُت  الباَب،  َلها  أْفتَح  أن  ُتريُد  أنَّها  وَعرَفُت 

السماِء،  َوْجَه  وَرَأْت  الَفضاِء،  َعلى  َنَظُرها  َوَقَع  إن  َفما 

َحّتى اسَتَحاَلْت َحالُتها ِمْن ُحزٍن وَهمٍّ إلى ِغبطٍة وُسروٍر، 

وأْسَلْمُت  ِفراشى  إلى  ُعْدُت  َسبيِلها،  فى  َتْعدو  واْنَطَلَقت 

ر فى أمِر َهذه الِهرَّة، وأَعجُب  َرْأسى إلى َيدى، وَأنشأُت ُأفكِّ

َمعنى  الِهرُة  َهذه  َتْفَهُم  َهْل  ِشعرى!  َلْيت  وأَقوُل:  لِشأنِها، 

ُحْزُنها،  الَفْهم، وما كان  ِة َحقَّ  يَّ الُحرِّ َمعنى  إنَّها تفهُم  أَجْل  بلْقياها.  لِفْقدانها، وَتْفَرُح  َتْحزُن  َفهى  ِة؟  يَّ الُحرِّ

ماذا َيجُب على الناِس ِعندما يتعاملوَن مع     •

يوِر والحَيواناِت؟ الطُّ  

مصطفى لطفى المنفلوطى: أديب مصرى، له شهرة واسعة فى مجال األدب. ولد فى منفلوط بصعيد مصر. وأتم حفظ القرآن 

الكريم فى التاسعة من عمره، وتعلم فى األزهر الشريف، ومن مؤلفاته: )النظرات - العبرات - الفضيلة - فى سبيل التاج(.

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ناق�ش:

ُة يَّ الُحرِّ 1
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وىل الَوْحَدُة الأ

م�صطفى لطفى المنفلوطى

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يستخلص الدروس المستفادة من الموضوع.

- يلخص الفقرتين األولى والثانية.

- يضع فكره فى وضوح وتسلسل.

- يكتب نموذًجا بخطى النسخ والرقعة.

- يفرق بين الفعل الماضى والمضارع واألمر من حيث الزمن.

- يتعرف مواضع همزة الوصل والقطع.

التسامح و التربية من أجل السالم.  •
المهارات الحياتية.  •

حسن استخدام الموارد و تنميتها.  •
حقوق اإلنسان.  •

القضايا المتضمنة
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1
الوحدة

َسعًيا  إال  إلحاُحها  و ُحها  ورَجاؤها،وَتمسُّ

َشْمٌس  فالحريُة  الُحريَّة؛  بلوِغها  وراَء 

َيجُب أن ُتشِرَق فى ُكلِّ نفس، فمن عاَش 

حالَِكٍة،  ُظْلمٍة  فى  عاَش  منها،  َمْحروًما 

يُة هى الحياُة، ولوالها لكانْت حياُة  الُحرِّ

َعِب الُمَتَحرِّكِة  اإلنساِن أشبَه شْىٍء بحياِة اللُّ

َيُمدُّ  الَّذى  اإلنساَن  األطفاِل.إنَّ  أْيِدى  فى 

وال  ٍل،  بُمتَسوِّ ليس  ية،  الُحرِّ لِطلِب  يديه 

ُة، فإْن َظِفَر بها فال ِمنََّة لمخلوٍق َعليه،  ا من حقوِقه الَّتى َسَلبْتُه الَمطامُع الَبشريَّ إنَّما ُهو َيطلُب َحقًّ ُمْسَتْجٍد، و

وال َيَد ألحٍد ِعْنَده«.

ا�ساأَْل وناِق�س:  2

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج َمعانى الكلماِت الَّتى تحَتها َخّط فيما َيلى من الَك�ّساِف:

•  أْدرََكُت َغَرَضها.          •  ُكّلما َرَأْتنى أتَّجه َنْحَوه.             

•  أْسَلمُت َرْأسى إلى َيدى. •  اْسَتحاَلْت َحاَلُتها .               

• أْحَضْرُت لها َطعاًما َفعاَفْتُه. •  َتلحُّ فى ذلك إلحاًحا.        

•  فإن َظِفَر به فال ِمنََّة لمخلوٍق َعَليِه.           

ا َسَلبته  الَمطامع. • حقًّ

•  أْدرََكُت َغَرَضها.         

•  أْسَلمُت َرْأسى إلى َيدى.

• أْحَضْرُت لها َطعاًما َفعاَفْتُه.

؟ ما  الِفَكر الُجزئيُة فى النَّصِّ     ما َسبُب ُمواِء الِهرَّة؟

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

 كيف َتصرَّفِت الهرُة ِعْندما 

َفتَح الكاتُب لها الباَب؟

. . . . . . . . . .

ُل 1الّدر�ُس الأوَّ

قرأت في                 كتاب
مع  إنَّ َمْقدرَة الِحصاِن، والِهرَّة واألر نب على السَّ

أكبُر ِمْن َمْقدرِة اإلنساِن، وِهَى َتستطيُع َتحريَك ُأُذنيها 

اللتقاِط أْضَعف األْصواِت.
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همزة القطع واألف الو�سل

اقراأ ولِحْظ:

ى - أبى - أحمد - أنَّ - إْحسانا •   أجاَد - أمِّ
•  أودُّ أن ُتْخِلَص فى َعمِلك. 
 . •   أفضُل الكالِم ما َقلَّ وَدلَّ

•   اسأْل ُمعلَمك َعْن فضِل الِعلِم.
 : ُنالحظ اأنَّ

الفعل) أودُّ ( جاءِت الَهْمزُة فى أوَّلِِه َمْنطوقة وَمْكتوبة ، وَكذلِك الحرف »أّن«، واالْسم »أفضل«. 
ثم الحْظ أن الفعَل )اسَأل (، وكلمة )العلم، الكالم( لم ُتوضع عليها همزٌة.

: ِلذلك َنجُد اأنَّ

ِل الَكلمِة.   ب- ُتْنَطُق فى ابتداِء الَكالِم وفى َوسِطِه. - َهمزُة الَقطع : أ- ُترسُم همزًة فى أوَّ
ِل الكالِم و ُتْسقط فى وسِطِه، و تكتُب ألًفا بدوِن همزٍة فى الحالتيِن.       - ألف الوصل: ُتْنطُق فى أوَّ

ُلغوياٌت وتراكيُب

ب-َناِق�ْس ُزمالَءَك وُمَعلَِّمك فى َمعانى الُجمِل الآَِتَيِة:

•  َراعنى أْمُرها.           ها.          ني َهمُّ •  أَهمَّ

ُة ِهَى الَحياة .             يَّ •  الُحرِّ •  َأْفهُم ُلَغَة الَحيوان.          

•  الُحريَّة َحقٌّ ِمْن ُحقوِق اإلنْسان.   

ٍل.            يِة َلْيَس بمَتسوِّ •  اإلنساُن الَّذى َيُمدُّ َيديِه لطلِب الُحرِّ

َرًة. جـ- ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

3   ِاقراأْْْ المو�سوَع ِقراءًة �ساِمتًة، وناِق�ْس ما َيلى:

يُة َشْمٌس َيِجُب أن ُتشرَق فى ُكلِّ َنْفٍس؟     اأ- ما دللُة كلٍّ من:   - الُحرِّ

ِة عاَش فى ُظلمٍة حالكٍة؟           - َمْن عاَش َمحروًما من الحريَّ

جـ - ما الَّذى َي�سِلُب الُحريَة ِمَن الإن�ساِن؟ ِة اإلى الخارِج و�َسعادتها.   ْف �سعور الكاتِب  َبْعد َعْدِو الِهرَّ ب- �سِ

د- ِلماذا ِان�سرَفت الِهّرُة َعن الكاتِب ِعْندما اْقترَب ِمنها؟

ِة؟ ية فى المو�سوِع؟   و- َكْيف اأدرك الكاتب غر�َس الِهرَّ هـ- ما المعنى الَّذى َعَر�سه الكاتُب ِللُحرِّ
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1
الوحدة

موا�سُع همزِة الَقطع  واألف الو�سل

ُع همزِة القِطع: موا�سِ

ُكلُّ َهَمزاِت األْسماِء َهَمزاُت َقطٍع، مثل: أحمد، أكرم، أيمن. ما عدا  أ- فى األسماِء:  

 

                                   تسع كلماٍت. 
، إذا،  إْن، إلى،  ما عدا »ال« التَّعريف.  ، أنَّ ب- فى الحروِف:    ُكل همزاِت الُحروف َقْطع مثل: إنَّ

 

ُل الفعِل الماضى الثالثى ومصدره مثل :أخذ-أخذا أوَّ جـ- فى األفعاِل :   
باعى وأمُره ومصدره. مثل: أكَرَم،أْكرِْم،إكراًما. ُل الفعِل الماضى الرُّ      أوَّ

موا�سُع األِف الو�سل:

َهْمزتها َوْصل، منها: اثناِن ، اثنتاِن، ابن، ابنة، اسم، ايم الله، ايمن الله ،امرؤ، امرأة. فى األسماِء: تسُع كلماٍت  • 
الب«.•   فى الحروف:  »ال« أداة التَّعريف مثل: »الُجندى«، »الطَّ

- أمُر الثُّالِثّى، مثل: اِْذَهب، ُاْخُرْج. فى األفعاِل: 1• 
داِسى وأمرُهما وَمْصَدرُهما:                               2- ماضى الُخماِسى والسُّ

المصدر األمر   الماضى   أمثلة:      
انِصراف انصرِْف   انصرََف   الُخماسى:        
اْستغفار. استغِفْر   استغَفَر   داسى:   السُّ    

                 

ِمْن أْبدِع ما ِقيل                                          ِمَن األدِب العاَلِمّى 

َر  »وَلكنَّنا َشْخٌص واِحٌد. َلْيَس فى وْسعنا أن َنْفترَق، َسْوَف أْذَهُب َمعك. ولِهذا َيِجُب َعَلينا َأْن ُنقرِّ

إلى أيَن، وماذا َنأُخُذ َمَعنا؟ « َكْيَف َنَذهُب، و

)كما تهَوى(    تأليف: ولَيم شكسبير.

4   التعبير

ِة لإلنساِن. َمع زمالِئك و معلِمك َعْن أهميَِّة الُحريَّ تحدث
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َوَطنى

لِماذا ُتِحبُّ َوَطَنك؟  •

كْيَف ُتعبِّر َعن ُحبِّك لوطِنك؟  •

ث : ِا�ْسَتِمْع َو تحدَّ   1

ناق�ش:

 

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

ر فيما استمع حبُّ الناِس ألوطانِهم. - يقدِّ

- يلقى النصَّ متمثاًل المعنى مطوًعا نغمة صوتِه.

- يذكر أنواع الخبر مميًزا كلَّ نوٍع .

- يحّول الخبَر المفرد إلى جملٍة والعكس.

اكتابة صحيحة معبرًة مستخدًما عالماِت التَّرقيم:    - يكتب نصًّ

)النقطة، والنقطتان، االستفهام، الفصلة(.  

- يكتب نموذًجا بخطى النسخ والرقعة.

- يعبر عن بعض  الفكربأسلوبه.

َوَطنى َيا  اللُه  َوقاَك 

َوصاَنَك يا ِحَمى اإلسال

أَبًدا ُمْهَجتى  ِفداُؤَك 

العالى َمْجَدَك  َسَأْبنى 

ا ُحرًّ َسيًِّدا  َك  ُأِحبُّ

الُقْربى أواِصُر  َففيَك 

وفيك َرواِئُع الذِّْكرى

والتَّْقوى الّديُن  وفيَك 

الَغالى َمْوِئلى  َك  َوِظلُّ

والِمَحِن اآَلفاِت  ِمَن 

ِفَتِن وِمْن  َشرٍّ  ِمْن  ِم 

بالثََّمِن َأُمنُّ  وَلْسُت 

َنِن والسَّ النَّْهِج  َقويَم 

َوَطنى يا  الّشْأِن  َعظيَم 

َكِن َوِطيُب اأُلْنِس والسَّ

الزََّمِن َيُد  ُرها  ُتَسطِّ

والِفَطِن الِعْلِم  وُنوُر 

والَبَدِن وِح  الرُّ وَمْهَوى 

يق] دِّ أحمد محمد الصِّ

الوحدُة الوطنيُة و ُمحارَبة التطرف.  •
ترشيُد االستهالِك.  •

حسن استخداِم الموارِد وتنميتها.  •
السياحُة و تنميُة الوعّى السياحى.  •

ال�سرح: 

َم  ُروَحُه ِفداًء  ُ َعن أنَُّه ُمْسَتِعدٌّ َأْن  ُيَقدِّ المِة واحِلاميِة ِمَن املَِحن والفنت، َوُيعبِّ َيْدعو الشاعُر لِوطنه بالسَّ

ا َعظيَم  ِدِه، وَيَتمنَّ أْن يراُه ُحرًّ َلُه، وَيَرى أنَّ َذلَِك َلْيَس َكثرًيا عليه، وُيعاهُد َوَطَنُه َعىل َأْن َيرَفَع لِواَء َمْ

يبة َعىل َمرِّ الُعصور،  كِن واألْمن واأُللفة والذِّكرياِت الطَّ الّشأن. َكام ُيبنُي الّشاِعُر أْيضًا أنَّ وطَنُه َمَقرُّ السَّ

وهذا الوطُن الغاىل موحُد اإلمياِن جلميِع طوائفِه، وهو منبُع الِعلم واحلضاراِت التى أفادت العامَل أمجَع، 

لذلك فنحن نعتز به، وليس غريًبا أن روح الشاعر هتيم به.

]  شاعر معارص، ولد سنة 1941م مبدينة عكا بفلسطني، درس بجامعة األزهر الرشيف، وله العديد من الدواوين منها: »نداء احلق«.

1
وىل الَوْحَدُة الأ
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من مواطن اجلمال فى الن�س:

)فداؤك مهجتى أبًدا(: تعبري مجيل، يوحى بشدة حبه لوطنه. 

)سأبن مدك العاىل(: صور املجد ببناء عاٍل عظيم.

)يا وطن(: نداء للتعظيم.

)تسطرها يد الزمن(:  صور الزمن بإنسان، يكتب الذكريات للوطن، وهو داللة عىل مد الوطن.

فكر وناق�س:  2

• الدعاُء للوطِن دليٌل على االنتماِء. • أسباُب حبِّ الوطن.  

ا�ساأل وناق�س:  3

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى من الَك�ّساِف:

•  ففيك أواِصُر القربى. •  َوقاَك الله يا َوطنى.  

•  وصانك من شرٍّ ومن فتن.  •  من اآلفاِت والِمحن. 

َنِن. •  َقويَم النَّْهِج والسَّ •  ِظلُّك موئلى الغالى.  

•  َمهَوى الّروح و البدن.

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  َسَأْبنى َمْجَدَك العالى .            

ُرها َيُد الزََّمِن. •  ُتَسطِّ

•  وطيب األنس والسكن.        

• وَلْسُت َأُمنُّ بالثََّمن.

•   نوُر الِعْلِم والِفَطِن.     

•  وفيك َرواِئُع الذِّكرى.

الّدر�ُس الثانى

ما الجمال فى قوله: »سأبنى 

مجدك العالى«؟
؟ ما الِفْكرُة األساسيَُّة للنصِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

ْث عن ُأمنياِتَك للوَطِن. َتحدَّ

1
الوحدة
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الّدر�ُس الثانى

1

اأنواع الخبر

اأنواع الخبر ثالثة:• 

    1- الخبر المفرد: وهو ما كان كلمة واحدة،  وليس جملة و ال شبه جملة. ) أمثلة »1« (.

    2- الخبر الجملة: كما فى )أمثلة»2«(.

     وهو قسمان:

)ب( خبر جملة اسمية.             )أ( خبر جملة فعلية.    

ا ومجروًرا، أو ظرًفا للزمان أو المكان.كما فى )أمثلة»3«(.      3- الخبر شبه الجملة: وهو ما كان جارًّ

 5

• اقراأ الأمثلة التالية ، و لحظ اأنواع الخبر التالية:

1- العلُم نوٌر - شأُن الوطن عظيٌم - مصُر حامية اإلسالم .

2- الله يقى الوطَن من المحن - التاريُخ يسطر روائَع الذكرى -  الوطن خيره كثير .

3 - األنس بين ربوع الوطن - حبُّ الوطن من اإليمان.

           -لحظ اأن الخبر المفرد يكون مرفوًعا. اأما الخبر الجملة و�سبه الجملة فيكون فى محل رفع.

 اأنواع الخبر لغويات وتراكيب

اقراأ الن�سَّ قراءًة �سامتًة، ثم ناِق�س:  4

لم والحرب؟ ولماذا؟ ما واجبنا نحَو الوطِن فى وقِت السِّ أ - 

َعالقة حبِّ الوطن باإليمان.         ب- 

ر أنك ابتعدَت عن وطنك. فبماذا تشعر؟  جـ- تصوَّ

ًة. َ جـ- ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

الوحدة
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1
الوحدة الّدر�ُس الثانى

َوَقاَك اللَُّه يا َوَطن                                     ِمَن اآَلفاِت واملَِحِن
حـــواٌر مـــَع أبــى

ا مبتابعِة التلفاز فوجدُت أىب جيلُس حزيًنا فسألتُه عن َسبب  جلسُت  ىف وقِت الظهريِة مَع أىَب نستمتُع سويًّ

ُحزنِه فأْخَبىن أنَّ أحَد أصدقاِئِه ميّر بأزَمٍة كبريٍة فقد تعّرَض ألزمٍة صحّيٍة خطريٍة نتيجَة إلدمانِِه املواَد 

املخّدرََة؛ فأثاَر ذلَك بداخىِل تساؤالٍت عديدًة قمُت بتوجيهها إىل أىب فبدأُت أْسألُه قاِئاًل: ما الذى أّدى به 

للوقوع ىف هذِه الكارثِة؟ فقال أىب: تعرَف عىل بعِض األصدقاِء الذيَن قاموا بإقَناِعه بتناوِل بعِض املواّد 

املخّدرَِة اخلفيفِة، وبدأ ىف تناُوِلا يوًما بعَد يوم )مرحلة التعاطى( حتى تعوَد عىل تعاِطيها بصورٍة مستمرٍة 

مما أّدى إىل إدَماِنا )مرحلة اإلدمان(، فدمرْت حَياَتُه ومستقَبلُه وصّحَتُه...، فكرُت قلياًل ثم سألُت أىب: 

وكيَف تؤثُر هذه املواّد املخّدرُة عىل اإلنسان؟ فرد قائاًل: املواّد املخدرُة لا آثاٌر شديدُة اخلطورِة، فهى تصيُب اإلنساَن بالعديِد من 

األمراِض منها: )التهاُب الكبِد الوباىئُّ - اإليدُز »ضعُف جهاز املناعِة« - الرسطاُن - ارتفاُع ضغِط الدِم - أمراُض القلب - التهاُب 

احلنجرِة والبلعوِم - تدمري خاليا املّخ، ثم املوُت املفاجىُء أثناَء تناوِل جرعاٍت زائدٍة من املخدر(، باإلضافة إىل تأثرِيها عىل األرسِة 

ُسلوكياِته  لتغرّي  نتيجَة  املتعاِطى  أو  املْدِمن  بالشخِص  أفراِدها  عالقاُت  وتتغرُي  املستمرِة،  اخلالفاِت  نتيجة  باالنيار،  تصيبها  حيث 

حِة التى وَهَبها الله لنا وحّثنا عىل  َمعها، وبعَد أْن سمعُت ما حّدَثن به والدى جلسُت أفكُر كثرًيا ومحدُت الله عىل نعمِة العقل والصَّ

املحافظِة عليَها.

ِمْن أْبدع ما قيل                                            

 ُيعامُل اإلْسالُم النَّاَس َجميًعا َعلى َقَدم الُمساواِة فى ُشئوِن الُمسئوليَِّة والَجزاء وفى الُحقوِق، 

بدوِن َتْفرِقٍة بين صعلوك وأمير، وال بين شريف ووضيع، وال بين غنى وفقير، وال بين محبوب 

ومكروه، وال بين قريب وبعيد. فالعدالُة اإلسالميُة لها ميزاٌن واحٌد، يطبق على الناس جميًعا.

د/ على عبد الواحد وافى: المساواة فى اإلسالم.         

التعبري:  6

َعْن ُحبِّ الَوَطِن من اإليماِن.  
خطورة اإلدمان علي صحة اإلنسان  •

ريقِة الُمناسبِة لِلتَّخلُّص ِمَن اإلدماِن. ناِقش ُزمالَءك فى الطَّ  •

َن؟ ر زمالَءَك ِمْن أضراِر التَّدخيِن وَكْيفية ُمحاَرَبِتِه، وبماذا َتْنَصُح الُمَدخِّ َحذِّ  •

تحدث



ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الَوْحَدُة الرابعة
ُل وىلالّدر�ُس الأوَّ الَوْحَدُة الأ

1

ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ِة،  نحُن َنتمتَُّع فى حياِتنا اليوميَِّة بكثيٍر ِمَن الَمراِفِق العامَّ

 

ِة والُمْسَتْشفياِت  ياراِت، والَحداِئِق العامَّ كالِقطاراِت، والسَّ

 

الُحكوِميَّة، والَمدارِِس َوَغْيِر َذلَِك.

ها؛ ألنَّها َأقاَمْتها بماِل أبنائها، ُفُكلٌّ ِمّنا َيْشُعُر بِِمْلِكيِتِه َلها، َوَعليِه أن َيْرعاها  ُة ُكلُّ وَهِذِه الَمراِفُق َتْمَتِلُكها اأُلمَّ

. وُيحاِفَظ َعليها َحتَّى َتبقى سليمًة، وُيمِكن االْنتفاُع بِها إلى أْقصى َحدٍّ

إنَّ ِصياَنَة الُمواطِن للماِل العامِّ واِجٌب ُتمليه 

َعليه َعقيدُتُه، لذا فهوَيْحرُِص عليه كما َيْحرُِص 

؛ ألنه َيعلُم أن الماَل العامَّ هو  َعلى مالِه الخاصِّ

ماُل جميِع أفراِد الَوَطِن، وأنَّ االستيالَء َعليِه أو 

التَّفريَط فيه ُيعدُّ َجريمًة وخيانًة.

ر رسوُل الله - صلَّى اللُه عليه وسلَّم - ِمَن  وَقْد حذَّ

التَّفريِط فى الماِل العامِّ فقاَل: 

»إنَّ رِجااًل َيَتَخوَّضوَن فى ماِل اللَِّه بغيِر َحقٍّ لهم 

الناُر يوَم القيامِة« )أخرجه الُبخارىُّ ومسلم(.

ِة بالباِطِل . وَهذا َتْوجيٌه َنَبوىٌّ َحكيٌم، ُينذُر و يحذر الَّذين َيَتصرَّفوَن فى األمواِل العامَّ

؛ فهذا أميُر المؤمنين عمُر بُن عبد العزيز - رضى اللَُّه  وََلْقد َوعى َسلُفنا الّصالُِح ُخطورَة التَّفريِط فى الماِل العامِّ

عنه - كاَن إذا انَشغَل فى َلْيِلِه بأمٍر من ُأموِر الُمسلمين أضاء َشْمعًة ِمْن َبْيِت الُمسلمين؛ فإذا اْنَصرَف إلى شئونِِه 

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يستنتج الدروس المستفادة من الموضوع.
- يقدر قيمة ترشيد االستهالك

- يميِّز بين المبتدأ والخبر.
- يتعرف أن المبتدأ والخبر مرفوعان .

- يعين ركنى الجملة االسمية )المبتدأ والخبر(.
- يستخدم  عالمات الترقيم :االستفهام والتعجب.

- يقدر قيمة ترشيد االستهالك.
- يكتب نموذًجا بخطى النسخ والرقعة.

ما َمعنى الماِل العاّم؟   •

؟ كيف ُنحافُظ على الماِل العامِّ  •

ناق�ش:

يانُة الماِل العاّمِ �سِ

الوحدة الوطنية و محاربة التطرف.  •
ترشيد االستهالك.  •

حسن استخدام الموارد وتنميتها.  •
البيئة: حمايتها و تجميلها.  •

•  الوعى المرورى.

القضايا المتضمنة
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الف�صل الدرا�صى الأول                

الّدر�ُس الثالث

. . . . . . . . . .

؟ ْث عن فوائد المال العامما أنواُع الماِل العامِّ ما الِفكرُة األساسيَّة للموضوع ؟تحدَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

، َرْغبًة ِمْنُه فى الِحْرِص َعلى ِصياَنِة ماِل َرِعيَِّتِه. ِة َأْطَفَأها، وأْشَعَل َشْمَعًة ِمْن مالِِه الخاصِّ الخاصَّ

ة ِمْثُل:  ْولِة والمرافق العامَّ أّما فى َعْصرِنا الحاِضِر، َفِصياَنُة الماِل العامِّ تتمثَُّل فى ُحْسِن التَّعاُمِل َمَع ُمْمَتَلكاِت الدَّ

ة وَغْيرِها. الَمبانى الُحكوِميَّة، وأثاِثها، والَمدارِس والَحداِئق العامَّ

إقامة  ؛ ألنُه ُيْنَفُق فى َخْيِر الَوَطِن، وُيْستعاُن بِِه فى التَّنميِة و إنَّ الِحْرص َعلى الماِل العامِّ واِجٌب دينىٌّ ووطنىٌّ

ِة الَّتى َتْخُدُم أبناَء الَوَطِن وَترَْقى بِِهْم. الَمْشروعاِت العامَّ

ا�ساأَْل وناِق�س:  2

قرأت في                 كتاب
إنَّ اإلنساَن يتناول خالل فترة حياته حوالى ثالثين طنًّا 

من الطعام، وهو وزن يعادل وزن ستة أفيال.

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج من الك�ساف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•  تمليه عليه عقيدُته.

•  االستيالُء عليه، أو التَّفريط فيه يعدُّ جريمًة و خيانًة.

•  يتخوَّضون فى مال الله.    

•  سلفنا الّصالح.

17
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الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية  الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى18 اللغة العربية 

الّدر�ُس الثالث

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  هذه المرافُق تمتلُكها الدولة.   

•  الحرُص على الماِل العامِّ واجٌب دينىٌّ وقومّى.

•  المال العام يستعان به فى التنمية والمشروعات.

َرًة. جـ- ِاْقَراأ المو�سوع ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأْ المو�سوع قراءًة �سامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  3

. 1-  يجب على المواطنيِن الحفاُظ على الماِل العامِّ

2-  مظاهر الماِل العامِّ فى مدرستك.

؟     4- كيف حافَظ سلُفنا الصالُح على الماِل العامِّ

.     5-  فوائد المال العامِّ

؟ ر رسوُل الله - صلَّى الله عليه وسلم - من التَّفريط فى الماِل العامِّ     6- لماذا َحذَّ

تذكر أن   عزيزى التلميذ
من عالمات الترقيم:

•  )؟( عالمة االستفهام: وتوضُع فى نهايِة كل جملة، ُقصد بها السؤال عن شىء، ويراعى أن يكون 

وجُهها فى نهاية الجملة.  مثال: ماذا تتمّنى لنفِسك ولوطنك؟ 

•  عالمة التعجب )التأثر( )!(: َتوضُع فى نهاية كلِّ جملة تعبِّر عن عاطفٍة، كالتَّعجب مثل: ما أجمل 

النيَل!   والفرح، والحزن، واالستنكار، والتَّهديد، والدعاء، وبعد االستفهام الذى خرج عن الغرض 

األصلى.

- اقراأ الفقرة الآتية و�سع عالمات الترقيم المنا�سبة بها:

ووجد بالبيت  »استيقظ الشيخ حسن من نومه مع الفجر         فوجد زوجته قد سبقته إلى اليقظة   

فسأل زوجته فأخبرته أنهم األنفار الذين اتفق معهم صالح أن يأتوا ليحملوا  ضجيًجا وحركة 

وقد أحس أن المرض قد  فابتدر الشيخ حسن وضوءه وصلى الفجر  القطن إلى سيارة التاجر  

» وهل أخرجت لهم الفطور   وما إن انتهى من صالته حتى سأل زوجته  بدأ يزول عنه 

)ثروت أباظة ... هارب من األيام(          
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التعبري:  4

 

ة. ناقش زمالءك. العالماُت التالية َتدلُّ عىل بعض األماكن املهمَّ  

الّدر�ُس الثالث

تحدث

تليفونمحطة وقود مطعممركز إسعاف

دورة مياهمكتبةمكان انتظار السيارات
)رجال - سيدات(

استراحة

انتبهمنحنى إلى اليمينممنوع مرور المشاةممنوع قيادة الدراجات 

طريق غير ممهد

ممنوع الدخول

سكة قطار

ممنوع التجاوز

اتجه إلى اليساراتجه إلى اليمين

ممنوع االنتظارممنوع التوقف قطعيًّا



الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية 

الَوْحَدُة الرابعة
ُل وىلالّدر�ُس الأوَّ الَوْحَدُة الأ

الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى20 اللغة العربية

َيحرُص اإلسالُم على أن يعيَش الناُس فى محبٍَّة وسالم؛ ليسوَد بينهم 

فاِت  الِوفاُق والوَِئاُم؛ لذلك حثَّ رسوُل الله � على التَّحلِّى بالصِّ

واألخالِق الَحميدة. 

ُه َعْنُه - أنَّ رسوَل اللَِّه � قاَل:  »َعْن أبى ُهَريرَة  - رَِضَى اللَّ

ا، وما  ما َنقَص ماٌل ِمْن صدقة، وما زاد اللُه َعبًدا بعفٍو إال عزًّ

َتَواَضَع أحٌد للِه إال رفعه«.

      رواه مسلم.

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

ما واجُبك نحَو المحتاج والفقير؟ناق�ش:  •

موقفك ممن يسىء إليك.  •

ِمْن َمكاِرِم الأْخالِق
اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

-يميز أعمال الخير فيما استمع إليه.

 - يتحدث عن اإلحسان إلى الفقير.

- مراجعة على همزة الوصل والقطع.

- يكتب ملخًصا للدروس المستفادة من الحديث.

- يقرأ الحديث قراءة جهرية صحيحة.

الوعى القانونى: الحقوق و الواجبات.  •
التسامح و التربية من أجل السالم.  •

احترام العمل و جودة اإلنتاج.  •

القضايا المتضمنة

1
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الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

الّدر�ُس الرابع

ما واجُبك نحَو المحتاج والفقير؟ناق�ش:  •

موقفك ممن يسىء إليك.  •

ِمْن َمكاِرِم الأْخالِق

ال�سرح:

ِق عىل الفقراِء واملساكنِي، ويبِّني لنا أن الصدقَة  يدعونا الرسوُل )صىلَّ اللُه عليه وسلم( إىل التَّصدُّ

ال تنقص املاَل بل َتزيده، ويبارُك الله فيام َبقى، كام يدعونا إىل التَّسامِح والعفو عن املىسء ليقتلع 

فاُت  ُجذوَر الَعداوِة بني الناِس، ويدعونا أيًضا إىل التَّواضِع وعدم التكبُّ عىل اآلخرين، هذه الصِّ

ى إىل أن يسوَد املجتمَع عالقاُت احلبِّ والصفاِء والودِّ واإلخاِء؛ مما يساعُد عىل زيادِة اإلنتاج  تؤدِّ

ورقى املجتمع.

مواطن اجلمال:

ح المعنى ويقويه.  • )تواضع(، )رفع(: بينهما تضاد يوضِّ

• )ما زاد الله عبًدا بعفٍو إال عزا(، )وما تواضع أحد لله إال رفعه(: كالهما أسلوب توكيد.

ْر و ناق�س: 2      َفكِّ

كيف تحسن معاملة الفقير؟        •

العفو عن المسىء.   •

ى العالقة بين الناس. التَّواضع يقوِّ   •

ا�ساأل وناِق�س:  3

كيف تواِجه إساءَة جارك؟

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

ما واجُبك نحو  من أساء إليك؟

اأ- ِا�ْسَتْخِرْج من الك�ساِف معانى الكلماِت التى تحتها خط فيما يلى:

•  ما زاد الله عبًدا بعفٍو إال عزا.

•  ما تواضع أحد لله إال رفعه.
قرأت في                 كتاب

إنَّ أول من ابتكر خيوَط الجراحِة هو أبو بكر الرازى، وكان 
أشهَر أطباء العرب على اإلطالق. ولقب بجالينوس العرب. 
وأولع بالموسيقى والكيمياء ومن مؤلفاته كتاب )الحاوى(.
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الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية  22

الّدر�ُس الرابع

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

ا.     •  ما زاد الله عبًدا بعفٍو إال عزًّ

•  الصدقُة تزيد الماَل بركًة.   

•  التواضُع يرفع منزلَة صاحِبِه.

ا. َرً ا ُمَعبِّ جـ-األق النَّ�سَّ  اإلقاء جهريًّ

اقراأْ النَّ�سَّ قراءًة �سامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  4

أ- كيف تزيد الصدقُة الماَل؟

الم. ب- أثُر العفو فى نشِر المحبة والسَّ

جـ- فضل التَّواضع.

التعبير:      5

امح مع اآلخرين عن أثِر التسَّ  

      » قال الشيُخ الرئيُس ابن سينا:

 توّفرت على العلِم والقراءة سنًة ونصَف السنِة، وفى هذه الُمدِة ما نِْمُت ليلًة واحدًة 

راج بين  بطولها، وال اشَتغلت النهاَر بغيرِه، وكنت أرجُع بالليل إلى دارى وأضُع السِّ

يدى، وأشتغُل بالقراءِة والكتابة، فمهما َغَلبنى النوُم أو شعرت بضعٍف، عدلت إلى 

سكِب المياه على رأسى، َريثما تعوُد إلّى ُقوتى، ثم أرجع إلى القراءة «.
»جمال الغيطانى: جريدة العربى«.

أدب المقال  من أبدع ما قيل                                            

• كان الشيخ الرئيس ابن سينا من أهل العلم والمعرفة،وكان معروًفا باألخالق الطيبة والصفات الحسنة، 

تعرف عليه من خالل النص اآلتى:

تحدث
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الَعَمُل �َشَرف 

 سبيلُ  النَّجاح

َتَعلَّم ِمَن النَّمِل

العمُل حياٌة  

 َفْضُل الِعْلم والعمل

درو�س الوحدة

1

2

3

4

الَوْحَدُة الثانية

2

اأهداف الوحدة

يتوقع فى نهاية هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

ص الِفَكر الرئيسَة فيما يستمع إليه. 1- ُيلخِّ

2- َيقرأ الدروَس ِقراءًة جهرية صحيحة.

3- ُيلقى النصوَص إلقاء معبًرا.

4- ُيدرك أن العلَم سبيل النجاح فى الحياة.

5- يتعرف معانى المفردات الجديدة.

6- ُيقّدر أثر النظاِم فى األداء.

7- ُيميِّز بين الفعِل الالزم والمتعدى.

8- ُيميِّز بين الضمائِر المستترة والبارزة.

9- َيكتب مراعًيا عالمات التَّرقيم.

10- َيكتب ملخًصا لبعض الِفَكر
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ناق�ش

باح، يندفُع الناُس إلى أعمالِِهم، وقضاِء حوائِجهْم،  مع إشراقِة الصَّ

فالموظُف إلى مْكتبه، والتاجُر إلى متجرِه، والعامُل إلى محلِّ 

عمِله، والطالُب إلى مدرسِته؛ فهؤالء يندفعون وفى رأِس كلِّ واحٍد 

منهم آماٌل يسعى إلى تحقيِقها، وتمرُّ األياُم، وتتحقُق اآلماُل، فيرَقى 

ُف، ويرَبُح التاجُر، ويْزداُد أجُر العامِل، ويكون نصيُب  الموظَّ

ُف اآلماُل؟ الطالِب النجاَح، ولكْن: هل تتوقَّ

إنَّ األمَل عند اإلنساِن متجدٌد ما بقَى على قيِد الحياِة، َيبدُأ صغيًرا، 

َق رِغب فى أمٍل أكبَر بعزيمٍة أشد،  وَينمو ويكبُر، حّتى إذا تحقَّ

وهذه اآلماُل المتتابعُة هى التى تصنُع الطموَح. غير أن هناك 

فاِت  موَح صفٌة ِمَن الصِّ مع؛ ألنَّ الطُّ فرًقا كبيًرا بين الطموِح والطَّ

مع  ا الطَّ ،  أمَّ ْعى الجادِّ الكريمِة، وهو مقروٌن بالعزيمِة الّصادقِة، والسَّ

؛ألن  رِّ فهو صورة من صوِر األنانية، بل هو صورٌة من صوِر الشَّ

ا عند  اَع ال يشبُع وال يرتوى، ويريُد أن يكوَن عنَده أكَثر ِممَّ الطمَّ

. اآلخرين، ويحاول أن يستولى على ما ِعندهم بَِغْير َوْجه حقٍّ

ها؛ َفُطموُح  موُح ُهَو الَّذى ُيحرُِّك الَعزيمَة ِعْنَد اإلْنساِن وَيُشدُّ الطُّ

كيف يخدُم التلميُذ وطَنه؟  •

ما الَعالقُة بين العمِل وتحقيِق اآلماِل؟  •

اذكر حديًثا نبويًّا يحثُّ على إتقاِن العمِل.  •

ْث: دَّ ا�ْشَتِمْع و َتَ  1

�َشبيُل النَّجاِح

العمل التطوعى.  •
الوعى المرورى.  •

احترام العمل.  •
المهارات الحياتية.  •
ترشيد االستهالك.  •

التسامح والتربية من أجل السالم.  •

القضايا المتضمنة

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يميز بين ُسبِل النجاح للتاجر والعامل والطالب فيما يستمع إليه.
يستخلص الفكر العامة لكل فقرة.  -

- يوازن بين الطموح والطمع.
د الدروس المستفادة من الموضوع. - يعدِّ

- يميِّز بين الفعل الالزم والمتعدى.
- يكتب برقية تهنئة .

- يكتب نموذًجا بخط النسخ والرقعة.

- يعبِّر عن بعض فكر الدرس بأسلوبه.
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الوحدة

ِف فى وظيَفِتِه َيْنَعِكُس على َعَمِله، َفَيْنَتِظُم وُيْحِسُن األداَء وُيضاِعُف اإلنتاَج. وُطموُح التاِجِر َيْنَعِكُس  الُموظَّ

َباِئِن، وُهو بَِسْعيه إلى َتوِسيع ِتجارَتِه ُمْحتاٌج إلى َكْسِب رِضا النَّاِس بِِصْدِق  على َمْسَلِكِه فى ُمعاَمَلِة الزَّ

بح الَمْعقوِل.وُطموُح العاِمِل َيْدَفُعُه إلى َتْجِويِد الَعَمِل، واالْهِتمام  ، وَقبوِل الرِّ الُمعاملِة، والُبْعِد عن الِغشِّ

ْبِر  َن أجُرُه، وَترَْتِفع مكاَنُتُه. وُطموُح الّطالِب َيْدَفُعُه إلى الِجدِّ واالْجِتهاِد، والصَّ بِِه، َحتَّى َيَتَفوََّق فيه؛ فيتحسَّ

ِق بَِمحاِسِن األْخالِق، وِمْن نتائِج ُكلِّ َذلك التَّفوُق الُمستِمرُّ والَفوُز الُمْشِرُق للوطِن  على َطَلِب الِعْلِم، والتََّخلُّ

والمواطنين.

ا�شاأَْل وناِق�س:  2

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

َميِّز َبين ُسبِل النَّجاح لكل من 

الّتاِجِر والعاِمِل والَطالب.

ما الِفَكر الُجزئيَُّة التى َعَرَضها 

الَموضوع؟
اْخَتْر ُعنواًنا آَخَر للَموضوِع.

قرأت في                 كتاب
الوقُت أنفُس ما ُعِنيَت بحفظه

                                   وأراه أسهَل ما عليك يضيع!

اِف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى: اأ- ِا�ْشَتْخِرْج من الك�شَّ

•  َيندفعوَن وفى رأس ِكلِّ واحٍد منهم آمال.

ف فى عمِله. •  فيرقى الموظَّ

•  اآلمال المتتابعة هى التى تصنع الطموَح.

•  غير أنَّ هناك فرًقا كبيًرا بين  الطموح والطمع.

•  فينتظم وُيحسُن األداء.

•  ُطموُح الّتاجر ينعكُس على َمسلكه. 

•  التخلُّق بمحاسن األخالِق.

•  طموُح العامل يدفُعُه إلى تجويد العمل.
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ب-ناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

عى الجاّد. موُح مقروٌن بالعزيمِة الّصادقة والسَّ •   الطُّ

. مُع صورٌة من ُصَوِر الشرِّ •  الطَّ

موُح هو الذى يحرِّك العزيمَة. •  الطُّ

َرًة. جـ- ِاْقَراأ المو�شوع ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

3                اقراأْ المو�شوَع قراءة �شامتًة، وناِق�ْس ما يلى:

أ- ما الَّذى يحرِّك عزيمَة اإلنساِن، ويدفعه إلى العمل الجاد

ب- ما الفرُق بين الطموِح و الطمِع؟   

جـ-  متى يندفُع الناُس إلى أعمالِهم؟

ِف والتاجر والّطالب إلى تحقيقها؟ د - ما اآلماُل التى َيسعى كلٌّ من الموظَّ

هـ-  ما الذى يصنع الطموَح لدى اإلنسان؟

ف عندما تجد: و- كيف تت�شرَّ

•  طالًبا يهمل واجباِته وال يتفوَّق فى دراسِته؟

•   عاماًل يعمُل فى نظافِة الشارع؟

لَع الجيدة، ويبيعك الفاسدة؟  •   تاجًرا يظهر السِّ

ىلغويات وتراكيب زم والفعل المتعدِّ الفعل الالَّ  4

اقراأ ولحظ:

ق االستقراُر، وَترتقى الدوُل،  »ُتحاوُل مصُر بثَّ السالِم، وَتسعى إلى إقراِر العدِل بالِمْنطقة؛ حتى َيتحقَّ

خِل؛ فيعيش المجتمُع فى رخاِء، وُتْعَلن حقوُق اإلنسان المشروعة،  وينمو االقتصاُد، وَيرتفع مستوى الدَّ

َر األسلحَة الفتَّاكة،  عوَب الفقيرَة ماديًّا وغذائيًّا ودوائيًّا، وتتعاون الدوُل كى تدمِّ وتساعد الدوُل الغنيُة الشُّ

وَتستغلَّ األمواَل التى تنفق على التَّسلُّح فى العمِل على حماية البيئة من التلوث والقضاء على الفقر«.
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من الفقرة ال�ّشابقة نجد اأن:

كل فعٍل ورد فى الجدول السابق رفع فاعاًل فقط، ولم ينصب مفعواًل به.والفعل  نالحظ اأن: 

ى فعاًل الزًما. الذى يرفع فاعاًل فقط، وال ينصب مفعواًل به ُيَسمَّ

نالحظ اأن:  كلَّ فعل ورد فى الجدول السابق )رفع فاعاًل، ونصب مفعواًل به(،والفعل الذى يرفع   

فاعاًل، وينصب مفعواًل به يسمى فعاًل متعدًيا.

املفعول بهالفاعلالفعل اجلملة

ليس له مفعول بهاقتصاُدهاينموينمو اقتصاُدها.

ليس له مفعول بهمستوىيرتفعيرتفع مستوى الدخل.

ليس له مفعول بهالمجتمعيعيش يعيش المجتمُع فى رخاء.

املفعول بهالفاعلالفعل اجلملة

تساعد الدول الغنية 
الشعوب الفقرية

الشعوَبالدوُلتساعد

األسلحَةضمري مسترت تقديره هىتدمرتدمر األسلحَة

األمواَلضمري مسترت تقديره هىتستغلتستغّل األموال

) ب (

) أ (

جـ - اقراأ الفقرة التالية وحدد الفعل الالزم والفعل المتعدى:

ف  ها؛ فطموُح الموظَّ موُح هو الذى يحرِّك العزيمَة عنَد اإلنسان ويَشدُّ الطُّ

فى وظيفته ينعكُس على عمِله، فينتظُم وُيحسن األداء ويضاعف اإلنتاج. 

بائن. وطموح التاجر ينعكس على مسلكه فى معاملِة الزَّ
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5    التعبري:

عن أهميَّة الطموِح فى حياة اإلنسان.  

الفعل الالزم والفعل المتعدى 

الفعل من حيث العمل نوعان:

 فعل متعدٍّ
وهو الذى يرفع فاعاًل وينصب مفعواًل به.

فعل الزم

وهو  الذى يرفع فاعاًل، وال ينصب مفعواًل به.

 نوع ينصب مفعواًل به واحًدا
وهو كثير مثل )َضرَب - َأَكل - شرب(.

نوع ينصب مفعولين
مثل : أعطى - منح

}البقرة:286(.

من الذكر الحكيم                                           قال تعالى: 

تحدث



الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية 

الَوْحَدُة الثانية

29 الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

2

ْث: دَّ ا�ْشَتِمْع و َتَ  1

ْمِل َتَعلَّْم من النَّ
كيف ُيحافُظُ النمُل على حياِتِه؟  •

ماذا نتعلَُّم من النَّمِل؟  •

ناق�ش

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

-  يدرك فيما استمع إليه حرص النملة على العمل.

- يتحدث عن أنشطة النملة وأعمالها.

- يتعرف الضمائر البارزة والضمائر المستترة.

- يكتب العناوين على األظرف.

- يرتب فكر الموضوع ترتيبًا منطقيًّا.

ـ يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة.

حسن استخدام الموارد وتنميتها.  •
احترام العمل وجودة اإلنتاج.  •

الديمقراطية.  •
الوعى القانونى بالحقوق والواجبات.  •

العمل التطوعى.  •

القضايا المتضمنة

النَّمُل من أصغِر الَحَشرات، وينتشُر على َسْطِح   
راعية والحضرية.  بيعية والزِّ األرِض فيغزو البيئاِت الطَّ

ُيمثل النمُل ثلَث الحشرات الموجودِة فى التربة، ويعيُش 
فى أعشاٍش تحَت األرِض، وفى ُحجراٍت يتَّصُل بعُضها 

ببعض، وهَو بَِذلك ال يحتاُج إلى األجنحِة، ولكنه يستعيض 
عنها بالحركِة والنشاِط.

وللنمِل حواسُّ حادٌة منها: )حاسة اللمس، والشم 
والتذوق(، ومراكز هذه الحواسُّ منتشرٌة على جميِع 

أجزاِء الجسم، لكنها مركزٌة على ُقروِن االستشعاِر.
ا، كما  والنمُل ليس له عقٌل، ولكن له دماٌغ ينقسُم إلى فصين مثل دماغ اإلنساِن، وقد وهبه اللَّه ذكاء حادًّ

أنه ليس له عيوٌن، ولكنه يرى بقروِن االستشعار، وله لغٌة خاصٌة يتفاهُم بها فى ُسهولٍة ويسٍر، حيث ُتفرُز 
ها النمُل؛ تعبِّر عما يريُده النمُل من غيرِه. النملُة من قرنى استشعارِها مادًة يشمُّ

كور والملكات، وكلُّ فرد يقوم بأداِء وظائفه بإتقاٍن  أفراُد طائفِة النمل متعاونوَن؛ فمنهم الشغاالت والذُّ
ونشاٍط.

والنمُل حشرٌة ناجحٌة بالمناِطق الحضاريَّة؛ ألنها لها قدرٌة على استخداِم أىِّ 
نوٍع من الغذاء، فهى تأكُل العديَد من الموادِّ النباتيَّة والحيوانية، وأغلُبها 

كريَّات والكربوهيدرات والزيوت والبروتينات،  ل الغذاَء الغنى بالسُّ يفضِّ
وكثيٌر من النمِل يزوُر األشجاَر لجمِع الرحيِق.

عالُم النمِل ملىء باألسراِر التى تفيُض بوحدانية الخالِق -عز وجل-   
فبالرغِم من ضراوته 

فاع َعْن َنفسه نجد  فى الهجوِم، واستماتته فى الدِّ
هناك عالقاٍت مشتركًة بين النمِل وَحشرات المنِّ وغيرِها.
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   وتتسُم مستعمراُت النمِل بالتَّنظيم والتكامل 
التام بين جميع األنشطة الفرديَّة والتعاون على 

مستوى المستعمرات

وقد كرم اللَّه النملَة فى القرآِن الكريم فجاءت فيه سورٌة كاِملٌة وهى سورة 
النمل. وجاء ذكرها أيًضا مع قصة نبينا سليمان )عليه السالم. 

من غرائِب النمِل: هناك نوٌع من النمل يمارُس الزراعَة، حيث يزرع نبات  
ُعش الغراِب ويجلب له السماد من األوراِق المتعفنة، ثم يحصده عند 

نضجه ويخزنه فى مخازنه.
خر من طعامه فى الصيف لينتفع به فى الشتاء حيث برودة الجوِّ وقلة الطعام. ومن صفات النمل االدخار فهو يدَّ  

وهناك نوٌع آخر من النمل يطلق عليه النمل الكيميائى، وهو متخصص فى مضغ الخشب، ويقوم بتحويله إلى نوع 
من الكرتون، ثم يبنى من هذا الكرتون طراًزا هندسيًّا عجيًبا.

فعلينا أن نتعلم من فلسفة النمل الحرص على العمل والتعاون، والنشاط واالدخار فهو حريص على وقته فال 
يضيعه فيما ال يفيد.

فكر وناق�س:   2

• ما نتعلَّمه من النمل. •  نشاط النمل ونظامه.  

ا�شاأل وناق�س:    3

اأ- ِا�ْشَتْخِرْج من الك�شاف معنى الكلمات التى تحتها خّط فيما يلى :

• يرى النمل بقرون االستشعار. • لكنه يستعيض عنها بالحركة.       

• يتعاون النمل بالرغم من ضراوته فى الهجوم. • يزور النمل األشجار لجمع الرحيق.      

• يزرع النمل نبات عش الغراب.

ناق�س زمالءك ومعلمك فى معانى الجمل الآتية: ب- 

• يغزو النمل البيئات الطبيعية والزراعية والحضرية.       • له لغة خاصة يتفاهم بها فى سهولة.

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

ما الفكرة األساسية للموضوع؟ ما حواس النمل؟ ما أفراد طائفة النمل؟
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ال�شمائر البارزة 

ينطق مستقالًّ عن غيره مثل: )أنا - نحن(للمتكلم، 
)أنَت - أنِت، أنتما، أنتم، أنتن( للمخاطب ،

)هو - هى  - هما - هم  - هن( للغائب.

ماله صورة فى اللفظ وغير مستقل فى النطق )تاء 
الة على الفاعلين،  و نون النسوة،  الفاعل، )نا( الدَّ

وألف االثنين، واو الجماعة  ، ياء المخاطبة(.

مت�شلمنف�شل

ما يدل عليهنوعهالضميرالجملة
المتكلم )جمع(بارز منفصلَنْحُننحن الطالب

المتكلم )جمع(بارز متصلنالنا صفات

المتكلمبارز منفصلأناأنا أحب

المخاطببارز منفصلأنتأنت تحرص

المخاطببارز متصل)الكاف( فى صديقكصديقك أحمد

الغائببارز متصل)الهاء( فى فيهانقرأ فيها

ال�شمائر البارزة لغويات وتراكيب

» نحُن  -الطالب- لنا صفاٌت متشابهٌة: نلعب ونلهو لنفرَح، فأنا أحبُّ المرَح كما تحبُّ ، وأنَت تحرص 
على االجتهاد واللعب أيًضا مثلما يحرص صديُقك أحمد، َنزور المكتبة ونقرأ  فيها الكتب المفيدة، 

والقصص الشائقة؛ نشارك فى الحفالت، فننشأ جميًعا على حبِّ الوطن الذى يحافظ علينا، حتى نكوَن 
رجااًل نافعين، ونساًء نافعاٍت«.

تعلمنا اأن :

 ال�شمير : اسم معرفة يدل على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب.

نالحظ اأن ال�شمائر البارزة لها �شورة ظاهرة تلفظ بها وتنق�شم اإلى :

اأ    اقراأ الأمثلة الآتية:

• أغلب النمل يفضل الغذاء الغنى بالكربوهيدرات.         • عالم النمل ملىء باألسرار واللقطات الفريدة.

• ما نتعلَّمه من النمل. •  نشاط النمل ونظامه.  

4

5    ناق�س زمالءك ومعلمك كيف ت�شتطيع تطبيق ما تفعله النملة فى حياتك ال�شخ�شية؟

اقراأ المو�شوع قراءة �شامتة، وناق�س مايلى :

أ - حياة النمل وحواسه الطبيعية.                 ب - أفراد طائفة النمل وغذاؤها.
جـ -  سمات مستعمرات النمل.                       د -  أهم غرائب النمل.

ب    فكر وا�شتخدم:

الآتيِة: الجمِل  فى  عليه  يدلُّ  وما  ميَر  ال�شَّ • عيِّن 

أ- هى أمٌّ مثالية.            ب- نحن رجال أوفياء.   جـ-  هم يشكرون الله -تعالى- على نعمه

6
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�شمائر الرفع المت�شلة 

�شل ال�شميَر فى كلِّ جملة بنوعه، كما فى المثال.

�شمائر المتكلم

�شمائر المخاطب

�شمائر الغائب              

أنا مخلص .  •

أنتما مجتهدان) مجتهدتان (.  •

هما العبان )العبتان(.                                   •

هم مكافحون - هن مكافحات.  •

نحن مجتهدون ) مجتهدات (.   •

أنتم رجال المستقبل - أنتن فتيات المستقبل.   •

هو مخلص -  هى مخلصة.  •

أنت كريم - أنِت كريمة.                           •

 ،       » وقد نظرُت فى ُأصوِل األدِب فوجدُتها َتنتهى إلى أصَلْين: الِفطرة والذَّكاء. فكلُّ أثٍر أدبىٍّ

َيرجُع إلى سالمِة الِفطرة التى أْوَحْت به، أو قوى الذَّكاء التى ابتدعته«.

»زكى مبارك: األسمار واألحاديث«.

من أبدع ما قيل                                         فى  األدب العربى  

أواًل: تاء الفاعل:  أ- أنا َفِهْمُت الدرَس.            ب- أنَت َفِهمَت الدرَس.          جـ- أنِت فهمِت الدرَس.

ثانًيا: نا الفاعلين:       فهمنا الدرَس.

ب- الطالبات يفَهمَن الدرس.     ثالًثا: نون النسوة:       أ- الطالبات فهمَن الدرس.  

       جـ-افهمَن يا طالبات الدرس.

ب- الفرقتاِن تبادلتا الفوز.           رابًعا: ألف االثنين أو االثنتين:  أ- الفريقاِن تبادال الفوز. 

       جـ-  الفريقاِن يتبادالِن الفوز.

ب- التالميذ يذاكروَن دروَسهم. خامًسا: واو الجماعة:    أ- الجنود ناضلوا فى المعركة. 

ب- أنِت تجتهديَن فى مذاكرتِك. سادًسا:ياء المخاطبة:     أ- أنِت تفهميَن دروَسك.  

التعبري:  5

عن دور العمل فى حياة النمل تحدث 
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العولمة.  •
العمل التطوعى.  •

احترام العمل وجودة اإلنتاج.  •
حقوق اإلنسان.  •

التسامح والتربية من أجل السالم.  •

القضايا المتضمنة

ُل الِعْلِم َف�شْ

والَعَمل

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يميز فيما استمع إليه فضل العلماء على الجهالء.

- يحدد وسائل بلوغ المجد.

- يلقى النص إلقاء معبًرا، ومطوًعا نغماته.

- يعين ضميًرا بارًزا ويذكر نوعه.

- يعين فعاًل الزًما، وآخر متعديًا.

- يتذوق المعانى الجميلة واألساليب الجميلة.

ـــــلَّم ُس ــى  لِلَمعال الَمعــارَِف  إِنَّ 

ــَن الـــَوَرى ــِه َبْي ــُة َأْهِل يَن ــُم ِز والِعل

ــُع فــى َنهار ُمْشـــرٍق ــْمُس َتْطُل فالشَّ

ــْدرُِك ما اْبَتغى وَأخو الُعال َيْســعى َفُي

ــم َتلوُمُه ــَدْوَت  َغ إذا  ــوَن  والخاِمل

ــاِس أْحياٌء كأمــواِت الـَوَغى فى الّن

إنَّمــا  ــَك  بِِعْلِم ــم  َجهاَلَتُه فاْصــِدْم 

ــا أْبناِئهـ ــْن  ِم ــَت  أْن ــالًدا  بِ واْخــدْم 

ــدوَن لَِيْنَعموا ــو الَمعــارِف َيْجَه وُأول

ــدُم ــى والُمْع ــِه أخــو الَغِن ــّياَن في ِس

ــُم ُمْظِلـ ــٌل  َلي ــِه  ُيخفي ال  ــْدُر  والَب

ــُم َيَتَظلَّ ــِه  اِم أيَّ ــْن  ِم ــَواُه  وِس

ــُم َتَترَنَّ ــماِعِهم  أْس فــى  َحِســبوَك 

ـِـُم ُيؤلـ اَل  ــُم  فيِه ــنَِّة  اأَلِس ــُز  َوْخ

ــَزُم ــِة بالَمعــارِف َأْحـ َصــْدُم الَجهاَل

ُم ــدَّ َتتَق بَأْهِلهــا  ــاَلَد  الِب إنَّ 

*م�صطفى �صادق الرافعى

م. •  الَعالقة بين العلِم والتقدُّ

•  قيمة العلم فى إعمار الحياة.

•  َعالقة العلِم باإليمان.

ْث: دَّ ا�ْشَتِمْع و َتَ  1

ناق�ش

ال�شرح:
ح الشاعُر فى األبياِت أن العلَم أساُس العال والنَّعيم والسعادة، ويبيِّن مكانَة العلم لصاحبه، فيزدان بالعلم  يوضِّ

ُح أن طالَب العلم َيسعْون ويجتهدون؛ ليحققوا أهدافهم، أما الخاملون فال يهتمون   فقيًرا كان أو غنيًّا. ويوضِّ
بالعلم وال يتأثرون به، على الرغم من فوائده الملموسة، وال ينفع علم بدون عمل يخدم البشرية.

وينصُح الشاعر صاحب العلم بمواجهة جهَل الخاملين بالعلم والمعرفة، فعليك أن تخدم بالدك من خالل تفوقك 
فى دروسك واهتمامك بطلب العلم، والجلوس إلى العلماء، وقراءة الكتب المنوعة، والتواصل عبر شبكات 

المعلومات الحديثة .
* أديب مصرى، ولد سنة 1880 و توفى سنة 1937، له العديد من المؤلفات فى مجال األدب و الكتابات اإلسالمية، اشتهر ببالغته و دفاعه 

عن القرآن الكريم و السنة النبوية.
ال�صف الأ ول الإعدادى 33اللغة العربية
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مواطن اجلمال :
)المعارف .... سلم( تعبير جميل، يصور المعارف بالسلم الذى يوصل للمجد والرفعة.

يه. ح المعنى ويقوِّ )الغنى ......... المعدم( تضاد يوضِّ

ر الجاهلين باألموات  )فى الناس أحياء كأموات الوغى( تعبير جميل يصوِّ

)اصدم - اخدم ( أسلوب أمر، غرضه النصح واإلرشاد.

ر و ناق�ْس: 2                   فكِّ

•  العلُم طريُق العال والسعادة. 

 •  العلُم زينٌة لإلنساِن الَغنى والَفقير.

مِس والَقمِر ُينير الدنيا.  •  العلُم مثُل الشَّ

ق أهداَفه وطموحاِته.  •  طالُب الِعلِم يحقِّ

3                  ا�شاأل وناق�س:

كيف يخدُم صاحُب العلِم وطنه؟ما واجب المتعلِّم نحو الجاهل؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأ- ِا�ْشَتْخِرْج معنى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى من الَك�ّشاِف:

•  إِنَّ الَمعارَِف لِلَمعالى ُســـلٌَّم. 

 •  ُأولو الَمعارِف َيْجَهدوَن لَِيْنَعموا.

يَنُة َأْهِلِه َبْيَن الـــَوَرى.  •  والِعلُم ِز

 •  َيْسعى َفُيْدرُِك ما اْبَتغى.

•  َحِسبوَك فى أْسماِعِهم َتَترَنَُّم. 

ـُِم. •  َوْخُز اأَلِسنَِّة فيِهم ال ُيؤل

•  َصْدُم الَجهاَلِة بالَمعارِف أْحـَزُم.
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أرواُحهم ِحــْصٌن لديِك عتيُد يا مصُر قد َسهرْت َعليك أُســوُد   

يلَقى الَمَماَت الُمرَّ وهَو سعيُد من كلِّ مغواٍر إذا َحِمى الوَغــى   

والُمعـتُدوَن المجرُِمون ُشهوُد صــاُنوا مواِقَعهم وماُتوا فَوقــها   

َـّـدوا أضعاَفهم، وِيزيُد وَتصيـ لم َيْرِجــعوا ِشبًرا، ولم يتهـيَّـُبوا   

ولمــــصَر فى أفواِهِهم َتْرِديُد حّتى إذا ُحمَّ الَقضاُء اسُتْشِهـُدوا   

المـــوُت فى فِمها الَقوىِّ َنشيُد؟! عُر عنَد بطولٍة    ماذا َيُقــــوُل الشِّ

»من قصيدة بطولة للشاعر: محمد التِّهامى«

من أبدع ما قيل                                         الشعر

1

ب- ما فائدُة العلِم للناِس؟ ولماذا يجتهد أهل العلم؟

جـ- ما موقُف الخاملين من طلِب العلِم؟

د- َكْيَف تواجُه أهَل الجهالِة؟ 

اِعُر من طالب ِالعلِم لخدمِة البالِد؟ هـ- ماذا َيطلُب الشَّ

.

ث تحدَّ

4    اقراأْ الن�سَّ قراءًة �شامتة، وناِق�س ما يلى:

ى للمعالى والمجد أ- ما الطريُق المؤدِّ

ًرا. ا ُمَعبِّ جـ- األق النَّ�سَّ  اإلقاء جهريًّ

ب-ناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  إن المعارف للمعالى سلٌَّم. 

•  ِسيَّان فيه أخو الغنى والُمْعدُم.

•  البدُر ال يخفيه ليٌل مظلٌم.   

 •  الخاملون إذا غدوت تلوُمهم.           

•  فاصدم جهالَتهم بعلمك.

التعبير:  5

مع زمالئك ومعلِّمك عن فضِل العلم على اإلنسان.                  
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36

المهارات الحياتية.  •
احترام العمل وجودة اإلنتاج.  •

حقوق اإلنسان.  •
التسامح والتربية من أجل السالم.  •

القضايا المتضمنة

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يميز فيما استمع إليه بين العمل الشريف والعمل غير الشريف.

- يتحدث عن أهمية العمل لإلنسان والمجتمع.

- يتلو النص تالوة سليمة ومعبرة.

- يدرك قيمة العمل النافع.

- يكتب رسالة مختصرة فى مناسبة دينية.

- يكتب عالمات الترقيم بطريقة صحيحة  )القوسين :الهالليين - المعقوفين(.

لماذا يجُب أن نعمَل بجدٍّ واجتهاٍد؟  • ناق�ش

ْث: دَّ ا�ْشَتِمْع و َتَ  1

الَعَمُل َحياٌة 

 َخلق اللُه - عزَّ وجّل - اإلنساَن، وجعَله 

َخليفَته فى األرِض، ليعمرها، ويستثمَر ما 

ُيمكُن استثمارُه منها، وذلك عن طريِق العمِل 

الناِفع للفرِد والمجتمع، وقد حثَّْت جميُع 

األدياِن على العمِل، واإلسالُم يحثُّ على 

العمِل ويأمُر به، وجميع أنبياء الله كانوا 

يعملون، فنبى الله داود -عليه السالم- كان 

اًدا يصنع الدروع وُيتقن صنعتها  يعمل حدَّ

وكان دائم الِذْكِر لله أثناء َعَمله ودائم الشكِر 

له على ما َمنحه له ِمن العقل والقوة للعمل 

سورة سبأ ) اآليات من 10 : 13 (النافع قال  -تعالى - :

صدق الله العظيم.

36
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الوحدة

مواطن الجمال:

)غدّوها - رواحها( تضاّد يوضح المعنى.

)محاريب، وتماثيل، وجفان كالجواب( تعبير جميل يوحى بالضخامة.

)قدور راسيات( تعبير يوحى بكبر حجم القدور )وهذا داللة على الكرم والرخاء(.

ا�شاأل وناِق�س:   2

ما العمُل الذى تميلين إليه 

أكثر من غيره؟ ولماذا؟
اذكر أمثلًة لألعماِل النافعة.

........................................

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات 

السابقة.

اف معنى الكلماِت التى تحتها خط فيما يلى: اأ- ِا�ْشَتْخِرْج من الك�شَّ

بى معه والطير و ألنَّا له الحديد. يا جبال أوِّ  •

•   أن اعمل سابغات وقدر فى السرد. 

غدوها شهر ورواحها شهر.  •

•   وأسلنا له عين القطر.

ومن يزغ منهم عن أمرنا ُنذْقه من عذاب السعير.  •

•  وجفان كالجواب.

ب-ناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى الَمعاِنى الآَِتَيِة:

بى معه والطير وألنَّا له الحديد. يا جبال أوِّ  •

ومن يزغ منهم عن أمرنا ُنِذْقه من عذاِب السعير.           •

ولسليماَن الريح غدّوها شهر ورواحها شهر.  •

وَأَسْلَنا له عيَن الِقطر.                                                •

يعملون له ما يشاء من محاريَب وتماثيَل وجفان.  •

................................................................................
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نالحظ اأن: الضمائر المستترة ليست لها صورة ظاهرة  تلفظ بها  ولكنها تلحظ من الكالم. 

ما يدل عليهنوعهالضميرالجملة

المتكلمونمستترفاعل نلعب ضمير مستتر تقديره نحننلعب ونلهو

المتكلمونمستترفاعل نفرح ضمير مستتر تقديره )نحن(لنفرح

المتكلممستتر فاعل )أحب( ضمير مستتر تقديره أناأحب المرح

المخاطبمستتر فاعل )تحب( ضمير مستتر تقديره أنَتكما تحب

الغائبمستتر فاعل )يحافظ( ضمير مستتر تقديره هويحافظ علينا

ال�شمائر الم�شتترةلغويات وتراكيب

 

 

      

4

ص فيه سيدنا داوُد ؟ ما العمُل الذى تَخصَّ د- 

هات  ثالث فكٍر رئيسة فى هذا الدرس. هـ- 

نعم الله تعالى على اإلنسان ال تعد وال تحصى. اذكر   و- 

بعض هذه النعم وبّين واجبك نحوها

اقراأ النَّ�سَّ قراءة �شامتة، وناق�س ما يلى:   3
لماذا يحّثنا اإلسالُم على العمِل؟ أ-  

ما قيمُةالعمِل النافِع للفرد والمجتمع؟ ب- 

ث عن النعم التى منحها اللُه )عزَّ  تحدَّ جـ- 

وجل( لسيدنا داود وابنه سيدنا سليمان   

عليهما السالم.  

قرأت في                 مجلة
إنَّ النَّعامَة تأكُل أىَّ شْىء يلمُع أمامها مثل قطع المعادن 

والحجارة والزجاج، وهى ال تهضُم هذه األشياء، ولكنها 

تبقى فى َمعدتها لتساعدها على طحِن الطعام الذى 

تأكله وتهضمه. 

َرًة. جـ- اُتل النَّ�سَّ تالوة جهرية ُمَعبِّ
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ليمة         »فاإلدارُة السليمُة الحازمُة تستطيُع مواجهَة األزماِت، ووضع االستراتيجياِت السَّ

وارئ، وقصُة يوسف -عليه السالم- والُخطوات الَّتى اتخذها فى سنواِت  لمواجهة الطَّ

الجفاف )سنوات القحط( تدلُّ على ما يمكُن أن تفَعله اإلدارة الرشيدة«.

»الحياة أيام الفراعنة: تأليف : ت.ج جيميز
            ترجمة : د. أحمد زهير أمين.

من أبدع ما قيل                                            

تحدث

التعبير:  5

       عن فضِل اللَِّه عزَّ وجلَّ على سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السالم.

�شمائر الرفع المت�شلة 

اقراأ الفقرة التالية:

نحن نتعلم فى بيوتنا ومدارسنا أن نحترم الكبير ونرحم الصغير، ونسعى دائًما إلى العمل الصالح والمفيد 

لوطننا.ونتعلم أيًضا أن نبذل كل غاٍل لرفعة هذا الوطن الذى أعطانا كل شىء.

 ا�شتخرج منها ما ياأتى:

- ضميًرا متصاًل وبين نوعه. - ضميًرا بارًزا .   - ضميًرا مستتًرا وبين نوعه.  

إنما يفهم منه وُيقّدر دائًما بعد الفعل. ليس له صورٌة فى الكالم، و الضمير المستتر: 

تأمل األفعال فى الجدول )4( تجد أن:  

الفاعل ضمير مستتر تقديره )نحن( لألفعال )نلعب - نلهو - نفرح(. 

والفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا( للفعل )أحب(.

والفاعل ضمير مستتر تقديره )أنت( للفعل )تحب(.

والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( للفعل )يحافظ( . 

ال�شمائر الم�شتترة 
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ِق�ص�ٌس و طَرائف

َغراِئُب الَمخلوقات

الُحبُّ َعطاء

            ِمْن كتاب َكليلة و ِدمنة

ُسليماُن و الَحماَمة

الَوْحَدُة الّثاِلثة

3

يتوقع فى نهاية هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

ل مالحظات َحْوَل ما يستمع إليه. 1- ُيَسجِّ

ر اإليماءات واإلشارات وتعبيرات الوجه    2- ُيَفسِّ

أثناء الحديث.   

3- َيْذُكر الصفات التى يتمتع بها النحل.

ص قصة الحمامة مع سيدنا سليمان. 4- ُيَلخِّ

وص المقروءة،               د بعض صور الجمال فى النصُّ 5- ُيَحدِّ

معبًِّرا عنها.   

م الفرد  6- ُيَعبِّر عن  قيمة العقل والتفكير فى تقدُّ

والمجتمع.

7- َيستخدم ضمائر الرفع المنفصلة.

زم والفعل المتعدى. 8- ُيَميِّز بين الفعل الالاَّ

9- ُيَميِّز بين الفعل الصحيح والفعل المعتل 
ويستخدمهما فى كالمه وكتابته.   

10- َيَتَذواَّق الصور الجميلة ويستمتع بها.

11- َيْكُتب برقيًة مراعًيا عناصرها وِفَكرها.

12- ُيِعيد صياغَة بعض الحكايات بأسلوبه.

13- َيْكُتب بعَض األمثال والحكم. 

اأهداف الوحدة

درو�س الوحدة

1

2

3

4
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فاِت التى يتمياَّز بها الناَّحُل. اذكر بعَض الصِّ  •

كيف َتهتدى الحيواناُت إلى مساِكنها؟  •

يِر والحيواِن؟ ماذا َتتعلاَُّم من َحياِة الطاَّ  •

اِز ُيهاجُر جنوًبا فى  يوَر ُتِحبُّ أْوطاَنها، وَلها غريزُة الَعْودِة إلى الَوَطِن، َفعصفوُر الهزاَّ أْنَت ُتِحبُّ َوَطَنَك، كما أناَّ الطُّ

ِه القديم فى الربيع التالى. الخريِف، ولكنه َيعوُد إلى ُعشِّ

يوِر إلى الجنوِب وتقطُع نحو ألِف ميٍل فوق عْرض البحر، وال تضلُّ  وفى شهر سبتمبر تطيُر  ُمْعَظُم أسراب الطُّ

طريَقها.

اهيُة كما نراها، ولكنها َترى األزهاَر  والناَّحلُة تجُد خليَتها مهما ُطِمَست، وَنْحلُة الَعسِل ال َتْجذبها األزهاُر الزاَّ

وِء فوق الَبَنْفَسجى الاَّذى َيجعُلها أكثَر جمااًل فى نظرِها. بالضاَّ

ت ُظْلَمُة اللاَّْيل، وهو َيرى ولو كان الطريُق غيَر  ريَق مهما اشتداَّ إذا ترك َأَحٌد حَصاَنه َيْمِشى َوْحَده؛ فإنه يلزُم الطاَّ و

واِضح، َوَيُحسُّ باختالَف درجِة الحرارة فى الطريِق  بعينين تتأثاَّران قلياًل باألشعِة تْحَت الحمراء .

ا على شكل  وَتصنُع إحدى العناكب المائية  لنفسها ُعشًّ

ِمنطاد من خيوِط الَعنكبوت، وُتَعلُِّقه بشىٍء ما تحت الماء، 

ثم ُتمسُك ببراعٍة ُفقاعَة هواٍء فى َشْعٍر تحَت ِجسمها، 

ُر هذه  ، ثم ُتكرِّ وَتحمُلها إلى الماء، ثم ُتْطِلُقَها َتْحَت الُعشِّ

، وِعْندئٍذ َتِلُد صغارَها، َوُتَربِّيها  العمليَة َحتى َيْنَتِفَخ الُعشُّ

آمنًة َعليها من تياراِت الَمْوج.                           

، وهو الخاصُّ بالثاَّعابيِن  وُهناك ُلغٌز أْصَعُب يتطلاَُّب الَحلاَّ

المائيِة، التى ُتهاجُر عنَد اكتماِل ُنموِّها - من مختلِف الِبرَك 

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يستخلص الدروس المستفادة من الموضوع بعد االستماع إليه .

- يضع عنوانًا آخر للموضوع.

يكتب جماًل مستخدًما ضمائر الرفع المنفصلة.

- يلخص الفقرتين األخيرتين من الموضوع.

- يفرق بين غريزة الثعابين المائية والعناكب المائية.

- يبحث عن نماذج أخرى لغرائز الحيوانات.

- يكتب جماًل مستخدًما التاء الملحقة باألفعال.

-  يكتب رسالة فى مناسبة وطنية.

- يكتب مراعيًا شكل الفقرة الصحيحة.

- يكتب نموذًجا بخطى النسخ والرقعة.

- يعبر عن بعض الفكر بأسلوبه.
ْث: دَّ ا�ْصَتِمْع و َتَ  1

َغراِئُب املخلوقات
ناق�ش

البيئة: حمايتها وتجميلها.  •
المهارات الحياتية.  •

الوعى السياحى.  •
الصحة الوقائية العالجية.  •

القضايا المتضمنة
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واألنهار. فإذا كانت فى أوربا فإنها َتْقطُع آالَف األمياِل 

حيقة جنوبى »برمودا«  فى المحيِط قاصدًة األعماِق الساَّ

وُهناك تبيُض وتموُت، أما صغارُها التى ال تملُك وسيلًة 

لَِتْعرَف أىاَّ شىء؛ فإنها َتعوُد أدراَجها، وَتِجُد طريَقها إلى 

هاُتها، ثم إلى كل نهٍر أو  الشاطئ الذى جاَءْت منه ُأمُّ

بحيرٍة، أو بركٍة صغيرة، فيصبح كلُّ جزٍء من الماء آهاًل 

بثعابين البحر.

، وفطرٌة  غيرُة التياراِت القويَة، وغالَبْت األمواَج على كلِّ شاطئ،  دفعها قانوٌن خِفىٌّ لقد قاَومت تلك  الثعابيُن الصاَّ

ِر فى اآلياِت  فطرها اللُه عليها إلى الرُجوِع حيُث كاَنْت بعد أْن تتماَّ الرحلَة كلاَّها، إناَّ هذه األمثلَة َتدعونا إلى التاَّفكُّ

َيِزيَد امتثاُلنا أِلََواِمرِه. الدالِة على ُقدرِة الله، وعلى ِحْكمِته فى الخْلِق لَِيْزَداَد إيماُنَنا بالله َو

ا�صاأَْل وناِق�س:  2

اأ- ِا�ْصَتْخِرْج من الك�صاف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•  الطيوُر لها غريزُة العودة إلى الوطن.   

•  ال تضلُّ طريقها.

•  ُعْرُض البحر.      

•  النحلُة تجُد خليتها مهما ُطِمَست.

اهيُة      • ال َتْجِذُبها األزهاُر الزاَّ

•  مختلف الِبرَك واألنهار.      . •  ُلْغٌز َأْصَعُب يتطلاَُّب الحلاَّ

•  يصبح كل جزء من الماء آهاًل بثعابين البحر. •  تعوُد أدراجها.     

•  ومْن  َثماَّ إلى كل نهر أو بحيرٍة.

َمَتى تهاجُر الطيوُر؟ وَمَتى 

تعوُد إلى أعشاشها؟
؟ ؟ما الَفِكر الجزئيُة التى يعالُجها النصُّ ما الفكرُة العامُة التى يتحدُث عنها النصُّ

قرأت في                 كتاب
َيعتقُد العلماُء أن هناك بللورًة مغناطيسيًة فى 

يوِر ُتساعدها على َتحديِد االتِّجاهات. أمخاِخ الطُّ
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لغويات وتراكيب

يسند الفعلُ  الصحيُح والفعل المعتُل إلى الضمائر.

- فالما�صى ي�صند اإلى :

تاء الفاعل. نا الفاعلين . نون النسوة . ألف االثنين . واو الجماعة .   

- الم�صارع والأمر ي�صندان اإلى: 

ألف االثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. نون النسوة. وقد يلحق الفعل تغيير عند اإلسناد إلى هذه الضمائر.

فى حالة الما�صى:

فى حالة الم�صارع :

اإ�صناد الأفعال لل�صمائر

نون الن�صوةياء املخاطبةواو اجلماعةاألف الثننينا الفاعلنيتاء الفاعلالفعل

يكتنبتكتبنييكتبونيكتبان يكتب

يقلنتقولنييقولونيقوالنيقول

نون الن�صوةياء املخاطبةواو اجلماعةاألف الثننينا الفاعلنيتاء الفاعلالفعل

كتنبكتبواكتباكتبنا كتبتكتب

قلنقالواقاال قلناقلتقال

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الجمل الآَِتَيِة:

حيَقة َجنوبى بِرُمودا. •  َقَطَعْت آالَف األْمَيال، َقاِصدًة األْعَماق الساَّ

•  َقاَوَمْت الثاَّعابيُن التاََّياراِت الَقوياَّة لألْمواِج. 

ُه َعَليها. •  َدَفَعَها َقاُنوٌن َخفىٌّ وِفْطَرٌة َفَطَرَها اللاَّ

َرًة. جـ- ِاْقَراأ المو�صوع ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأ املو�صوع قراءًة �صامتة، وناِق�س ما يلى:  3

َث عنها الموضوع؟   أ- ما الحيواناُت والطيوُر التى َتَحداَّ
ر فى مخلوقاِت الله؟  ل والتاَّفكُّ ب- ما فائدُة التاَّأمُّ

جـ- هل ُتوجُد ِهجرٌة داخل المياه كالهجرة فى األرض؟

د- ما سبُب هجرة الطيور من أعشاشها؟

هـ - الَعالقة بين ِهْجَرة الطيور والحيوانات واإليمان بأن الله هو الخالق
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نون الن�صوةياء املخاطبةواو اجلماعةاألف الثننينا الفاعلنيتاء الفاعلالفعل

اكتنباكتبىاكتبوااكتبا اكتب

قلنقوىلقولواقوالقل

    »عن معاٍذ رضى اللُه عنه: أن رسول الله � ، أَخَذ بيده وقال: »يا معاذ واهلل اإنى لأحّبك، ثم 

اأو�صيك يا معاذ: ل َتَدَعنَّ فى ُدَبِر ُكلِّ �صالٍة اأن تقوُل: اللهم اأِعّنى على ِذْكِرَك و�ُصْكِرك، وُح�ْصِن عباَدِتَك«.

»رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين لإلمام النووى«.

الحديث الشريف

فى حالة الأمر :

التَّعبري:  4

ُيوِر. َعْن َغِريزة حبِّ الوطن َعْنَد الطُّ ث  تحدَّ
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ما عاقبُة َمْن َيُخوُن األمانَة؟  •

َكْيَف ُيِطيُع االبُن والدْيِه؟  •

ناق�ش

ْث: دَّ ا�ْصَتِمْع و َتَ  1

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

- يميز بين الحقيقة والرأى فيما يستمع إليه.

- يلقى النص إلقاًء صحيًحا ومعبًرا عن المعنى.

- يتعرف معانى بعض المفردات والتراكيب الصعبة.

. - يحدد الفكرة العامة للنصِّ

- يتذوق مظاهر الجمال فى النص.

- يستخلص الدروس المستفادة من النص.

- يلخص حكاية الحمامة مع سيدنا سليمان.

- يكتب فقرة عن عمل يقوم به )يومية(.

- يكتب نموذًجا بخطى النسخ والرقعة.

- يكتب جماًل مستخدًما ضمائر الرفع المنفصلة.

- يعبر عن بعض الفكر بأسلوبه.

�ُصَلْيماُن واحَلماَمُة

احترام العمل وجودة اإلنتاج.  •
البيئة وحمايتها وتجميلها.  •

المهارات الحياتية.  •
حسن استخدام الموارد وتنميتها.  •

القضايا المتضمنة

 *أحمد شوقى

* من أشهر شعراء العامل العرىب ىف العرص احلديث، ولد عام 1868م وتوىف 1932م، وله العديد من دواوين 
عت باسم »الشوقيات« وُلِقَب بأمري الشعراء الشعر  ُجِ

ُيـــَقْر داُوٍد  ابــُن  كــاَن 

ِمْثَلام ُعـــْمًرا  َخــَدَمْتُهُ 

لِـــه ُعاماَّ إلــــى  َفَمَضـــْت 

َجــناِحها ـــَت  َتْ والُكْتُب 

َتْعـــ ـْمقاُء  ـَ احل فـأرادِت 

وكــا ـِـــها  ألواَّل ـَــَمَدْت  ع

عـــــا فيــه  َيأُمُر  َفــَرأْتُه 

الـــرِّعا ـــوها  َوفُّ وَيقــوُل: 

بــأْن اَـّـاىن  الثـ ىف  وُيشــرُي 

ـَـــْم  ول ـِـها  لِثــالِث ـَـْت  وأت

ـَـــكو ت أن  أُمُر  ـَ يـ َفــَرأْتُه 

ًما ـَـدُّ َتن لِــــذاَك  ـَــَكْت  َفب

ــْة َحماَم ــِه  َمجــالِس ِفـــــى  رُِب 

ــِتقامْة واْس ــا  صْدًق شــاَء  ــْد  ق

ــــــالَمْه َس ــْم  ُتَبلُِّغُه ــا  ـَـــْوًم يـ

ــة الَكراْم ِفيهــا  لـَـهــا  ــْت  ُكِتَب

ــــــاِئِلِه مـــــَراَمْه ـِــْن رَس رِف   م

ــْه بِـــَراَم ــِه   خــــليَفِت إلــــى  ن 

لِلــحـــــــماَمـــة ــاٍج  بَِتـــ ــه  ِمَل

ــْة اإلقاَم وفــى  ــِل  الراَّحي فــى  ــَة  ي

ــْة ِتهاَم فــى  ِرياًضــا  ُتْعطــــى 

ِختامــْه ــت  َفضاَّ أن  ــَتــْحِى  َتْس

ــْة الزاَّعاَم ــِر  ي الطاَّ َعلــى  َلهــا  َن 

ــْة الّنداَم ُتْجــدى  ال  ــاَت  َهيَه
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الّدر�ُس الثانى

َورَِث َسيُِّدنا ُسليماُن بُن داوَد - عليهما السالم - َعْن والِدِه  الِعلَم 

ر له الِجناَّ  يِر والحيواِن،  وَسخاَّ بواََّة. وعلمُه اللُه ُلغَة الطاَّ والنُّ

والريَح، والجباَل.

وفى يوم أرَْسَل َسيُِّدنا ُسليماُن َحماَمة إِلى أَحِد ُحّكاِمِه بثالِث 

رسائل. أرادِت الحمامُة َمْعرِفَة ما فى الراَّسائِل، فماذا فعلت؟ 

لقد دَفَعها سوء ُخلقها إلى أن تفتح الرسائل؛ لتعرف ما فيها، 

فوجدت فى الرسالة األولى أنه يأمُر عاِمَله أن ُيلبَسها تاَج 

الَكرامة، وفى الرسالة الثانيِة يأمر لها بحقوٍل وحدائق واسعة 

تعيش فيها، وفى الثالثة أن يكون لها على الَطير الَزعامة. 

وعندئذ أدركت أنها أساءت الظن بنبى الله، وأنها خانت 

األمانة  بفتحها للرسائل، وندمت على ذلك ندًما شديًدا ، 

ولكن الندُم ال ينفع بعد َفوات األوان. 

اْقَرأِ اأَلْبَيات اآلتية لَِتْعرَِف قصَة هذه الحمامِة: كما َتَخياَّلها 

عراء )أحمد شوقى(. أميُر الشُّ
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الوحدة الّدر�ُس الثانى

مواطن اجلمال:

ُح الَمْعَنى َوُيَقويه . )الرحيل : اإلقامة( بينهما َتَضاد ُيَوضِّ

)خدمته عمًرا( عمًرا : كلمة توحى بطول مدة خدمة الحمامة لسيدنا »سليمان عليه السالم«.

ر و ناِق�س: فكِّ  2
• الخيانُة خلٌق مذموٌم. • الواجب علينا نحو أولى األمر.   

ا�صاأَْل وناِق�س:  3

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

ما الِفَكر الجزئية فى النص؟

ما الصفُة التى تصُف بها الحمامة؟ ؟  ما الفكرُة العامُة التى يدور حولَها النصُّ

. . . . . . . . . .

اأ- ِا�ْصَتْخِرْج من الك�صاف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

•  من رسائله َمَرامْه.
•  ُتعطى رياًضا فى ِتهاَمْة.

ت ختامه. •  لم تستحى أن فضاَّ
•  هيهات ال ُتجدى الّندامْة.
•  قْد شاَء ِصْدًقا واْسِتقامْه. 

•  الُكْتُب َتحـــَت َجــناِحها.
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الّدر�ُس الثانى

»انُظر إلى وجه مؤمن بالله، سوف َتجده ُمضيًئا ُمطمئًنا بعيًدا عن أى توتٍر، وانظر إلى َوَجه 

مؤمن بالوطن، سوف تجُده َوجًها َمغموًرا باألنواِر وألوان الرضا واالْطمئنان«.

»شخصيات وتجارب- رجاء النقاش«.

                                            

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الِعباراِت الآَِتَيِة:

•  كاَن ابُن داود ُيَقرُِّب فى َمجالِسِه َحماَمْة.

•  وكان إلــى خــــليَفِتِه )بِـــَراَمْه(.  

َرًة. جـ- ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

4             اقراأ النَّ�سَّ قراءًة �صامتة، ثم ناِق�ْس ما يلى:

أ- لماذا قراَّب سيدنا سليمان - عليه السالم- الحمامة إليه؟

ب- هل يعجبك تصرُف الحمامِة؟ ولماذا؟

جـ- ما الدروُس التى َتَعلاَّْمَتها ِمْن قصِة الحمامة َمَع َسيِِّدنا سليمان؟

د- تخياَّل أناَّك مكان تلك الحمامة، فماذا كنت تفعُل .

هـ- حكمًة ذكرها الشاعُر فى نهاية األبيات.

  اقراأ الجمل التالية، وناِق�ْس زمالءك ومعلمك حول �صمائر الرفع المنف�صلة للغائب، والمت�صلة بالفعل.
2- ِهَى ُتِحبُّ ُحْسَن الُمَعاَمَلِة. 1- ُهَو ُيِحبُّ ُحْسَن الُمَعاَمَلِة. 

4- ُهْم َتَمتاَُّعوا بالرحلة. 3- ُهَما َتَمتاََّعا بالرْحَلِة. 

6- التِّْلِميذاِن َحاَفظا َعَلى األََماَنِة. بيعِة.  5- ُهناَّ َتَمتاَّْعَن بَِجماِل الطاَّ

7- التلميَذتاِن َحاَفَظَتا َعلى األَمانِة.                                

ة.-  ْعها ِفى ُجَمٍل َتامَّ َلة، ُثم �صَ ْفع الُمْنَف�صِ   اقراأ الدر�س مرة ثانية، وا�صتخرج منه �صمائر الرَّ

ـَــَمَدْت ألولها. •  ع
•  يأمر عامله بتـــاج للــحمامة.

• أرادت الحمقاءتعرف.

ث َتَحدَّ

   5- التعبير:

       عن ُخُطورَة خيانة األمانة. 
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الَوْحَدُة الثالثة

3  الحبُّ َعطاء

ْث: دَّ ا�ْصَتِمْع و َتَ  1

اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

-  يميز  الحب عن البغضاء فيما يستمع إليه.
. يختار عنوانًا مناسبًا للنصِّ  -

. - يحدد الِفكُر الرئيسية للنصِّ
- يلقى النص متمثاًل المعنى مطوًعا نغمة صوته.

. - يشرح بعض صور الجمال فى النصِّ
- يوضح  قيمة العطاء.

- يشرح األبيات بأسلوبه محافًظا على المعنى.
-  يميز بين الفعل الالزم والفعل المتعدى.
. - يكتب ملخًصا يعبر عن مضمون النصِّ

ــَعــداْء مــا َأْجــَل َأْن َنحـــْيا ُس

ــا ُلـَن ُتظلِّ احُلــبِّ  ــاُر  َأزْه

ــا ِتن حمباَّ ــَز  ُخــْب ــُم  َنَتَقاَس

ــا أْعشـاًش ــُر  ُنَعمِّ ــري  لِلطاَّ

ــْمـًعا َش ُنِشــعُل  َوْرًدا،  ــْزَرُع  َن

ــا َعْوًن ىل  ــْن  ُك ــَنًدا،  َس ىل  ــْن  ُك

بْغضاْء وال  يَسوُد  ِحْقـــَد  ال 

اأَلْنداْء َتْغمُرها  ُدنيــا  ىف 

َعفاْء الضُّ َأْيدى  عىل  َوَنُشدُّ 

ْلامْء الظاَّ الَكْوِن  َعِن  َونُردُّ 

َعطاْء فاحلبُّ  ُنعطى...ُنعطى، 

إِخاْء ُدوَن  نيــا  الدُّ َتلو  ال 

كيف َنحيا ُسعداَء فى حياِتنا؟  •

ما قيمُة الحبِّ واإلخاِء فى حياِة اإلنسان؟  •

 *صالح هوَّارى

حقوق اإلنسان.  •
العمل التطوعى.  •

التسامح والتربية من أجل السالم.  •
الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف.  •

القضايا المتضمنة

  * شاعر فلسطينى ولد في بلدة سمخ على شاطئ بحيرة طبرية عام 1938 ، وفاز بالعديد من اجلوائز األدبية.

ناق�ش
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الّدر�ُس الثالث

  ال�صرح:

ِك بالُحبِّ والتاََّعاُوِن َوُمَساَعَدِة  إِلى التاََّمسُّ ِاعُر إلى َنْبِذ الِحْقِد والَبْغَضاِء، و يدعو الشاَّ

ْنيا. َعَفاِء.بالُحبِّ والَعَطاِء ُيْصِبُح الَكْوُن ُمنيًرا وبالتاََّعاُوِن َتْحُلو الدُّ الضُّ
مواطن اجلمال:

)ما أْجَمَل أْن َنْحَيا ُسَعَداَء( أسلوب تعجب .
ُر الُحباَّ بالزهوِر . ( َتْعبيٌر َجِميٌل ُيَصوِّ )أزَْهاُر الُحبِّ

.- )َنْزَرُع َوْرًدا، ُنْشِعُل َشْمًعا( َبْين الُجْمَلَتين إِيقاع ُموسيِقناَّ

 2  فكر وناق�س:
َعاَدة؟   •  ال ِقيمَة للدْنيا بُِدوِن إَخاء.   •  ما أْسَباُب الساَّ

ا�صاأل و ناق�س:  3

قرأت في                 كتاب
إن المحيطات والبحار تغطى حوالى 70٪ من مساحة 

كوكب األرض. برأيك لماذا ال تغرق المياه اليابسة؟

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى الجمل الآَِتَيِة:

•  أزهاُر الحبِّ ُتظلِّلنا. • ما َأْجمَل َأْن َنحْيا ُسَعَداْء .  
•  ُنعطى .... ُنعطى فالحبُّ َعطاْء.  ِتنا.    •  َنَتَقاَسُم ُخبَز محباَّ

َرًة. جـ- ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأْ النَّ�سَّ قراءًة �صامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  4
عفاِء؟ ب- ما واِجُبَك نحَو الضُّ أ- كيف يكوُن الناُس سعداء؟     

يِر نعمر أعشاًشا«؟         د- كيف يكوُن الُحبُّ عطاَء؟ اذكر أمثلة على ذلك. جـ- ماذا يقصُد الشاعُر بقوله: »للطاَّ

؟ ُة للناَّصِّ ما الفكرُة العاماَّ

. . . . . . . . . .

؟ ما َمْعَنى الحبُّ َعَطاء؟ما الفكر الُجزئيُة للنصِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رور ورَذيلُة الراَّذاِئل، َفَكأَنه أْصٌل، والرذائُل ُفروٌع له، بل هو       »َليس الَكِذُب َشيًئا ُيْسَتهاُن بِِه، فهو ُأسُّ الشُّ
إنما يأتى فى أْشكاٍل ُمْخَتِلفة، وَيَتمثاَّل فى ُصوٍر ُمَتَنوعٍة. الراَّذائُل َنفُسها، و

عى لَنفِسه َمنزلًة غير َمنزلته«. الُمَنافُق كاذٌب؛ ألن لَِسانه َينطُق بِغيِر ما فى َقلبِه، والُمتكبِّر كاذٌب؛ ألنه يداَّ
»مصطفى لطفى المنفلوطى: النظرات«.

من أبدع ما قيل                                                                   األدب 

حى. ليِم والصِّ َعن َأَثر الُحبِّ فى ِقياِم الُمْجَتمِع الساَّ 5 التعبير:  

) الحب و العطاء ( كيف يظهر ذلك العطاء في حياتنا ؟

اأ- ِا�ْصَتْخِرْج من الك�صاف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

• فى ُدنيا تغمُرها اأَلْنداْء. •  ال ِحْقَد يسوُد وال بغضاْء.   
• ُكْن لى َسَنًدا. ْلماْء.   ْوِن الظاَّ • ونُردُّ عن الَكَ َعفاْء.    • َنُشدُّ على َأْيدى الضُّ

تحدث
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  ال�صرح:

ِك بالُحبِّ والتاََّعاُوِن َوُمَساَعَدِة  إِلى التاََّمسُّ ِاعُر إلى َنْبِذ الِحْقِد والَبْغَضاِء، و يدعو الشاَّ

ْنيا. َعَفاِء.بالُحبِّ والَعَطاِء ُيْصِبُح الَكْوُن ُمنيًرا وبالتاََّعاُوِن َتْحُلو الدُّ الضُّ
مواطن اجلمال:

)ما أْجَمَل أْن َنْحَيا ُسَعَداَء( أسلوب تعجب .
ُر الُحباَّ بالزهوِر . ( َتْعبيٌر َجِميٌل ُيَصوِّ )أزَْهاُر الُحبِّ

.- )َنْزَرُع َوْرًدا، ُنْشِعُل َشْمًعا( َبْين الُجْمَلَتين إِيقاع ُموسيِقناَّ

 2  فكر وناق�س:
َعاَدة؟   •  ال ِقيمَة للدْنيا بُِدوِن إَخاء.   •  ما أْسَباُب الساَّ

ا�صاأل و ناق�س:  3

ما أهمِّ ِصَفاِت الحماِر، والثاَّعلِب؟  •

ما واجُبنا َنْحَو الَحيَواَناِت؟  •

ناق�ش

اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

-يميز فيما استمع إليه بين دهاء الثعلب وغباء الحمار.

- يتحدث عن أهمية الحيطة والحذر.

- يقرأ الموضوع قراءة سليمة ومعبرة.

- يظهر قيمة العقل والتفكير.

- يكتب قصة أخرى تعبر عن مضمون الدرس.

- يميز بين الفعل الصحيح، والفعل المعتل.

- يعبر عن بعض الفكر بأسلوبه.

ْث: دَّ ا�ْصَتِمْع و َتَ  1

 ِمْن ِكتاِب 

ـَة َكليلة َوِدْمنـ

المهارات الحياتية.  •
احترام العمل.  •

البيئة وحمايتها.  •

القضايا المتضمنة

اِم أْصَبَح األَسُد جاِئًعا، َفَقاَل للثاَّْعَلِب، أْحِضر  فى َيْوٍم ِمْن األياَّ

إال اضطررُت أَلْكِلَك! لى َطعاًما و

قال الثاَّعلب: أمِهْلنى حتى ُأْحِضَر لك حماًرا لَِتْأُكَله.

ر. قال األسُد: َحَسًنا. اْذَهْب وال تتأخاَّ

فذهَب الثاَّعلُب إلى الحماِر وقال له: أيها الِحمار، إن األَسَد َيْبَحُث عن َملٍك 

َب الِحماُر َوأَخَذ  آخَر للغابة! فاذَهْب إليه حتى تتقراََّب منه. فتعجاَّ

ُر َوْيحُلُم بالمْنِصِب الذى يْنَتِظُرُه، وَيْحلُم بَهْيَئِة َمْمَلَكِتِه  ُيفكِّ

َوحاِشَيِته، وعندما َوصَل الِحماُر عند اأَلَسِد، َوَقْبَل أن َيَتكلاََّم 

َضَربه األَسُد َعَلى َرأِسه؛ َفَقَطَع ُأْذنْيِه َفَفراَّ الِحَماُر على 

الَفْوِر.

قال األَسد )َغِاضًبا(: يا ثعلُب، أحِضر لى 

إال أكلُتك، َفَذَهَب  الحماَر ثانية، و

القضايا المتضمنة
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الثاَّعلُب إلى الِحماِر مرًة ثانيًة َوَقال له: َصحيٌح إنك حماٌر. كيف 

َتْترُُك َمْجِلَس األَسد )ملك الغابة(، وُتضيُِّع على نفِسك هذا الَمْنِصب؛ 

أال تريُد أن ُتصبَح ملًكا. قال الحماُر: حيلُتك مكشوفٌة، َتقوُل: إنه يريُد أن 

بنى َمِلًكا، وهو فى الحقيقِة يريد أن يأُكَلنى، َلَقْد َضَربنى على َرْأسى حتى  ُينصِّ

طارت أُذَناى.

قال الثعلُب: كان َيجُب أن تطيَر أُذَناك، حتى َيَضَع التاَج َعَلى َرْأِسَك.

قال الِحمار: كالٌم معقوٌل، هيا بنا لألسِد ألعتذَر له عن ِفرارى.

وعندما اقترب الِحماُر من األَسِد ليعتذَر له، َضَربه األَسُد َفَقَطَع ذيَله، َفَفراَّ الِحماُر مرة أخرى.

ًرا( للثاَّعلِب: أْحِضْره لى فوًرا، أنا جائٌع. قال األسُد )ُمَتَذمِّ

ذهب الثعلُب إلى الِحَماِر وقال َلُه: أْتَعْبَتِنى، لماذا َتِفرُّ دائًما من أمام األسِد؟

قال الحماُر: فقدُت أذنى، وذيلى وأنت ما زلت ُتِصرُّ على أنه ُيريد أن ُينصبنى ملًكا.

قال الثعلُب: وكيف َتْجِلُس َعَلى ُكْرِسىِّ الُملِك وذيُلك َتْحتك؟

قال الحماُر: َصَدْقَت. َفأَخَذ الثاَّْعَلُب الحماَر إلى األسِد مرة ثالثة، وفى هذه المرة 

 

َقاَم األَسُد واْفَتَرَس الِحماَر من رََقَبِته َفَقضى َعَلْيِه، َوأَمَر األَسُد الثاَّْعَلَب أن 

 

َيْسُلَخ الِحماَر، ويأتيه بالُمخِّ والرِّئة والَكِبد والَقْلب؛ َفَذَهَب الثاَّعلُب ُثماَّ َعاَد لألَسِد َوَمَعُه الرِّئة 

 

والكبد والَقْلب َفَقْط، َفَقال األَسُد: وأْيَن مخُّ الِحماِر يا َثْعَلُب؟

فقاَل الثاَّعلُب: َلْو َكان َلُه ُمخ َما َعاَد َبْعَد َقْطِع أُذَنْيِه َوَذْيِلِه.

قال األسد: َصَدْقَت َيا َثْعَلُب.

52
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ا�صاأل و ناق�س:  2

ما رأيك فى تصرُِّف الثعلِب؟

. . . . . . . . . .

ث عن األخطاِء التى َوَقَع فيها الحمار. َتَحداَّ

. . . . . . . . . .

الفعل ال�صحيح والفعل المعتل واأنواعهلغويات وتراكيب
4 

اأ- ِا�ْصَتْخِرْج من الك�صاف معانى الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

إال اضطررُت ألكلك. •  قال للثعلِب: أحضر لى طعاًما و

•  قال الثعلب: أْمِهْلِنى حتى أحضر لك حماًرا تأكله.

•  مملكته وحاشيته.

ًرا للثعلب: أحضره لى فوًرا أنا جائع. •  قال األسد ُمَتَذمِّ

َرًة. ب - ِاْقَراأ النَّ�سَّ ِقراَءًة جهرية ُمَعبِّ

اقراأْ المو�صوَع قراءًة �صامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  3

أ- ما رأيك فى كلٍّ من األسِد و الحماِر؟

َبنى ملًكا.« ، وذيلى وأنَت ما زلَت تصرُّ على أنه يريد أن ينصِّ » فقدُت ُأذنىاَّ

ب- من قائُل العبارِة السابقة؟ ولمن يقولها؟

جـ- أىُّ شخصياِت القصة تحبُّ أن تكوَن مثلها؟

 د- هل ترى - من وجهِة نظرك - أن الثعلَب يستحقُّ ِعقاًبا؟ ولماذا؟

هـ- ضع عنواًنا مناسًبا للحكاية التى استمعت إليها، و لماذا اخترت هذا العنوان؟

قرأت في              كتاب

من أسماء األسد: ضرغام، الليث، 

السبع، الغضنفر، قسورة.

ابق، ولحظ الأفعاَل فى الجمل الآتية: اأ- اقراأ المو�صوع ال�صَّ

)ب( )اأ(          

ديَقاَن إلى الَغابِة. •  َوَصَل الصاَّ ُر فى الَمْنِصِب.    •  أَخَذ الِحَماُر ُيَفكِّ
•  َقَاَل األَسُد: أْيَن ُمخُّ الِحَماِر يا َثْعَلُب؟ •  َضرََب األَسُد الِحماَر َفَقَطَع َذْيَلُه.   

•  َسَعى الثاَّْعَلُب للَوِقَيعِة َبْيَن األسد والِحَماِر. •  اْقَترََب الِحَماُر ِمْن األَسِد لِيعتذَر َلُه.  

لحظ اأن الأفعال التى فى المجموعة )اأ( اأفعال �صحيحة لأنها لي�صت بها حرف من حروف العلة وهى )الألف - الواو - الياء( 

مثل:) اأخذ - يفكر - يحلم - �صرب - قطع - اقترب (، واأن الأفعال التى فى المجموعة )ب( اأفعال ُمْعَتلَّة لأن بها حرًفا من 

حروف العلة، والأفعال هى: )و�صل - قال - �صعى(.
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الّدر�ُس الرابع

ب- اقراأ الجمَل التالَية، ولحظ الأفعاَل المعتلة واأنواعها:

 

هو ما سلمت حروُفه األصلية من حروف العلة مثل:) أحضر - أمهل - شّد - بحث - دحرج ِحيُح  :  •  الِفْعُل الصاَّ

          وأنواعه :           ذهب - سلخ - قطع (.

هو ما َخلت حروُفه األصلية من الهمزة والتضعيف مثل: َشرَِب، َفِهَم، َكَتَب . أ-  »السالم«:  

ب-  »المهموز«:      هو ما كان أحد حروُفه األصلية همزة مثل: أَخَذ، سَأَل، َقَرأ .

، عداَّ . ، شداَّ ًفا مثل: هداَّ ف«:    هو ما كان أحد حروفه األصلية مضعاَّ جـ-  »المضعاَّ

هو ما كان أحد حروفه األصلية حرف علة )ألف - واو - ياء(، مثل: قام - وجد - دعا    : •  الِفْعُل الُمْعَتلُّ

- جرى - روى - قال. :.  

الفعل المعتل ينقسم إلى :

1-  »المثال«:       هو ما كان أوُل ُحروِفه األصليِة حرَف علٍة مثل: َوَعَد، َوَصَف .

هو ما كان فى َوَسِط ُحروِفه األصليِة حرُف علٍة، مثل: قال )يقول(، َسار )َيسير(. 2- األجوف:  

هو ما كان آخُر حروِفه األصليِة حرَف علٍة مثل: َدعا )يدعو(، َبنى )يبنى(، َقضى )َيقضى(. 3- الناقص:  

حروف العلة هى: ) الواو - األلف - الياء (.  •

اأنواع الفعل ال�صحيح والفعل المعتل

نوع الفعلالفعلاجلملة

فُل باأللعاِب ناِقصيلهويلهو الطِّ

ناِقصيقىضيقىض القاىض باحلقِّ

أجوفيصوميصوم املسلموَن رمضاَن

أجوفنامنام سامى الساعَة العارشة مساًء

مثالوزنوزن التاجُر كيلو دقيًقا

 »إنى ألعجُب: َكْيَف ُيْمِكُن أْن َيخوَن الخاِئنوَن؟

أيخوُن إنساٌن بالَده؟

إن خاَن َمْعنى أْن يكوَن، َفَكْيَف ُيمكُن أْن يكون؟«

»بدر شاكر السياب: جماليات القصيدة المعاصرة«.

من أبدع ما قيل                                             الشعر

5  التعبير:

عن أهمية الحذر فى سالمة اإلنسان. تحدث 
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بيئــتــنـــا

يور َذكاُء الطُّ

محكمُة األشجار

الرِّفُق بالحَيوان

الزَّهرُة الَبخيَلة 

الَوْحَدُة الرابعة

4

يتوقع فى نهاية هذه �لوحدة �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

1- َيستخلص الِفَكرالرئيسة  لكل درس بعد   

االستماع إليه.   

2- يميِّز بين الحقائق واآلراء فيما يستمع إليه.

3- َيقرأ النصوص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة.

ر ذكاء الطيور والحيوانات . 4- يقدِّ

5-  َيكره البخل والبخالء.

ر قيمة األشجار فى المحافظة على البيئة،   6- ُيقدِّ

وفى الصحة العامة.   

7-ُيميز بين الفعلين الالزم والمتعدى.

8-يستخدم أساليب التوكيد فى جمل مفيدة. 

9-َيكتب مستخدًما عالمات الترقيم بطريقة   

صحيحة.   

10-يستخدم التميز مضبوطا بالشكل.

11- ُيعبِّر عن بعض الِفَكر بأسلوبه الخاص.

�أهد�ف �لوحدة

درو�س �لوحدة

1

2

3

4



الَوْحَدُة الرابعة
ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

يوِر التى َتراها فى بيئتك؟ ما أنواُع الطُّ  •

اذكر موقًفا أعجبك من حياِة الطيور.  •

ما أكبُر طائٍر؟ وما أصغر َطائٍر رأيَتُه؟  •

ْث: دَّ ��ْسَتِمْع و َتَ  1

يوِر َذكاُء �لطُّ

�أهد�ف �لدر�س :

فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:
- يذكر أسماء بعض الطيور فيما يستمع إليه من الموضوع.

- يقترح عنوانًا جديًدا للموضوع.

- يحدد الفكر الجزئية للموضوع.
- يذكر أهمية الموسيقى فى حياة الطيور.
-  يفرق بين الفعل الالزم والفعل المتعدى.

- يشرح مدى ارتباط صغار الطيور بأمهاتها.
- يكتب الحروف التى تكتب وال تنطق.

- يكتب نموذًجا بخط النسخ والرقعة.
- يستخدم عالمات الترقيم عند الكتابة.

-   يعبر عن بعض الفكر بأسلوبه.

4
الَوْحَدُة الرابعة

،  وللطيوِر َكثيٌر من  َتبحُث الطيوُر عن طعاِمها وَطعاِم ِفَراِخها َبحًثا متواصاًل،  فهى فى َعمٍل متواصٍل وشاقٍّ

. العجائِب فى َطعامها، وفى استخدامها للموسيقى والَحواسِّ

الطيوُر والطعاُم :ُتطعم ُطيوُر )الُقرُقف( األزرق فراَخها عدًدا من الَوَجباِت 

قد َتصُل إلى  ألف وجبٍة فى اليوِم الواحِد، وهو ما يقترُب من ست ونصف مليون 

حشرة فى السنة الواحدة.

وطائُر )اللقلِق( له ساقان طويلتاِن، وَيستطيُع أن يأكَل 

ِخالَل ساعٍة واحدٍة )44( أربعة وأربعين فأًرا 

وِضفدعة.

اُر الَخشِب فإنه ينقر ُجذوَع األشجاِر َبحًثا عن   أما نقَّ

َيرقاِت الحَشرات بسرعة )15( خمَس عشرَة نقرة فى 

الثانية، ويتحرك رأسه بسرعة )2000( ألفى كيلو متر 

فى الساعة.

وَعضالُت البلِع لها دوٌر مهمٌّ عند طائِر 

نه من ابتالِع  )البشروش( حيث تمكِّ

عاِم الذى يتناولُه بِمنقارِه  الطَّ

ناق�ش

البيئة: حمايتها وتجميلها.  •
السياحة وتنمية الوعى السياحى.  •

ترشيد االستهالك.  •
العمل التطوعى.  •

الصحة الوقائية والعالجية.  •

القضايا المتضمنة
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ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

4
الوحدة

بيه بالمصفاِة  خِم الشَّ الضَّ

دون أن يرفَع رأسه. 

العجيُب ،أن لوَن هذا 

، ومصدُر  الطائِر وردىٌّ

هذا اللَّوِن األصباُغ الورديَّة 

المتوافرُة فى غذائه، وهذا 

اللوُن يبهُت حين يِقلُّ الغذاُء.

الطيوُر والمو�صيقى: 

جية طوال العام، ال يمنعها من  بعُض الطيوِر ترسُل أنغاَمها الشَّ

التَّغريِد والغناء برٌد قارس، أو حرٌّ قاِئٌظ، وهناك نوٌع ال ُيغرُِّد إال 

بيع، ويكفُّ عن التَّغريد عندما تنقضى أياُم الربيع. فى فصل الرَّ

ياراِت أيام  بعُض الطيوِر مثل )الزقزاق( ُيقيم الحفالِت، ويتبادُل الزِّ

هما، فيستقبله الزوجاِن استقبااًل  الربيع، حيث يقوُم الزقزاُق بزيارِة زوجين آخرين فى ُعشِّ

دين النَّغمات، ثم يقفوَن  ره الزائُر ُمردِّ ن ثالثُتهم موكًبا َيتصدَّ حافاًل، ثم ُيكوِّ

فجأًة ليرفع الزائُر جناحيه، ويصطف االثناِن وراءه، ويلمسان األرَض 

بمنقاريهما كأنَّهما يقدماِن التحيَة واإلجالل لهذا الزائِر العزيز. والطائُر 

( هو أصغُر طيوِر العالم، فهو بحجِم عين النَّعامة أكبر طيور  نَّاُن النحلىُّ )الطَّ

حالِب وبيوِت العنكبوِت. ه من الطَّ العالم، ويبنى ُعشَّ

 : يوُر والحوا�سُّ الطُّ

اِن  ليس لطائِر )الكيوى( ذيٌل لكن له أنف، وفى رأسه منقاٌر طويٌل، وله ِمْنخران َيْشَتمَّ

ديداَن األرِض التى يحبُّ أْكَلها.

ها  ومن عجائب ِطيوِر الِبْطِريق؛ إهماُلها ألىِّ بيضٍة تتدحرُج بعيًدا عن ُعشِّ

لكنها تحتضُن بسروٍر برطمانات المربَّى أو آالت التَّصوير.

4 ُل �لّدر�ُس �لأوَّ
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ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

4
الوحدة

الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى اللغة العربية

ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

4
الوحدة

  

�أ- ��ستخرج من �لك�ساف معانى �لكلمات �لتى تحتها خط فيما يلى:

اُر الخشِب فإنه ينقُر جذوَع األشجاِر، بحًثا عن يرقاِت الحشراِت. •  نقَّ

•   مصدرُه هذا اللون  األصباٍغ الوردية.

•  ال يمنعها من التَّغريد والغناء برٌد قارس، أو حرٌّ قائظ.

ه من الطحالب. •  يبنى عشَّ

هما.    •  يقوُم الزقزاُق بزيارة زوجين آخرين فى عشِّ

•  يقدماِن التحيَة واإلجالَل لهذا الزائِر العزيز.   

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى �لِعبار�ِت �لآَِتَيِة:

. •  الطيوُر فى عمٍل متواصٍل وشاقٍّ

•  عضالُت البلِع لها دوٌر ُمهمٌّ عند طائر البشروش.

•  هذا اللوُن يبهت حين يقلُّ الغذاء.

جيَة طواَل العام. •  بعُض الطيوِر ُترسُل أنغامَها الشَّ

َرًة. جـ- ِ�ْقَر�أ �لمو�سوع ِقر�َءًة جهرية ُمَعبِّ

 لماذا تبحث الطيور عن 

. . . . . . . . . .

ما الفكرة العامة 

. . . . . . . . . .

��ساأل وناق�س:  2

قرأت في                 كتاب
تأخرت رحلة ُمكوٍك فضائّى مرة حين تبيَّن أن طائًرا 

من طيوِر َنّقار الخشب قد نقر فى غالف خزان الوقود 

75 ثقًبا !
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ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

4
الوحدة ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

4
الوحدة

      »إن استعماَل أوقات الفراغ استعمااًل حسًنا من أهمِّ مسائِل الحياِة التى يجُب العنايُة بها والتَّفكير 

فيها، فإن أكثَر أعمارِنا تذهب ُسًدى، ألننا ال نعرُف كيف نستعمُل أوقاِت الفراغ التى يقضيها األطفاُل 

يوخ على المقاهى، حيث ال هواء نقيًّا،  وارع بال فائدة، وَيقضيها بعض الّشباِن والشُّ فى الحاراِت والشَّ

وال منظًرا حسًنا، وال رياضة بدنية وال فكرية، أوقاٌت طويلٌة تذهب فى كالم ال قيمَة له، أو لعب ال 

ُيفيُد، وال ُيقصُد منه إال »قتُل الوقت«، وأثر ذلك فى أوقات العمل خطير، فمن ال يعرف كيف يلهو، ال 

يعرف كيف يجد«.

من أبدع ما قيل                                             

�لتعبري:  4

عن أهميَّة الموسيقى فى حياة الطيور. تحدث 

�قر�أْ �لمو�سوع قر�ءًة �سامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  3

أ- ما عدُد الوجباِت التى يمكُن أن يأكَلها طائُر القرقف األزرق؟

ب- لماذا ينقُر نّقاُر الخشِب جذوَع األشجاِر؟

نَّان؟ ُن ُعشُّ الطائِر الطَّ جـ- ِممَّ يتكوَّ

د- ِصْف حفلًة من حفالِت الطيور.

يور؟ هـ- ما أهميَّة الموسيقى فى حياِة الطُّ

و- ما الدروُس المستفادة من الدرِس؟



الَوْحَدُة الرابعة
ُل الَوْحَدُة الرابعة�لّدر�ُس �لأوَّ

4
ما اسُم الحشرِة التى ُتنتُج العسَل؟  •

ى عليه هذه الَحشرة؟ ما الغذاُء الذى تتغذَّ  •

ناق�ش

ْث: دَّ ��ْسَتِمْع و َتَ  1

�أهد�ف �لدر�س :

فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

- يميز فيما يستمع إليه نشاط النحل وسعيه للحصول على 
رحيق األزهار.  

- يقارن بين الكرم والبخل.
- يقرأ النص قراءة صحيحة ومعبّرة.

- يدرك أهمية التعاون والعطاء فى الحياة.
- يكتب النص كتابة صحيحة.

- يعبّر عن مضمون النص كتابة.
- يكتب فقرة عن عمل يقوم به )يومية(.

ييز مضبوًطا. - يكتب مستخدًما التمَّ

ْهَرُة �لَبخيَلة �لزَّ

الَفسيح الَحْقُل  ُهَو  ها 

فيِه ْيُر  الـــطَّ َتَتَغـــّنى 

َهيَّا النَّْحِل  ُجموَع  يا 

َجمٌّ الُحلُو  والرَّحيُق 

َسالًما النَّْحــــُل  ها  أيُّ

َفلبُّوا َدْعـــوَناُكْم  َقْد 

َأقــول الَحــــقُّ  إنَّما 

رَحيٌق ِعْنِدى  لكم  ما 

لَِغْيرى ُأْعِطيِه  َلْسُت 

الَحْقِل َمكان َلْيَس فى 

َجَنْيُت؟! َقْد  َذْنٍب  أىُّ 

َوَبقْيُت َصْحبى  راَح 

وَربِّى ــُل  ـْ الُبخ إنَُّه 

َحرير ِمْن  َكِبســـاٍط 

الزُّهور أْعنــاِق  َفْوَق 

َجاء ْلُق  الطَّ فالرَّحيُق 

الزُّهوِر ِتيجــاِن  َفْوَق 

َأْهال الُعــْمِر  رِفاَق  يا 

َأْهال لِْلَخْيِر  ُدْمُتمو 

َمقالى ِمنِّى  فاْسَمعوا 

َمالِى ُكلُّ  َفَرحيقى 

ُأبالى بِالَخْيِر  َلْسُت 

ــلبِّى ـُ ت ال  لِــزُهــوٍر 

َكئيــبة ـْوَم  ـَ اليـ إِنَّنى 

فى َمكــانى كالَغريَبة

ُهَو فى النَّْفـِس ُمصيبة

المهارات الحياتية.  •
الوعى السياحى.  •
الصحة الوقائية.  •

ترشيد االستهالك.  •
•  العمل التطوعى.
البيئة وحمايتها.  •

القضايا المتضمنة

لل�ساعر: �أحمد �ملعطى

شاعر معاصر ، له العديد من القصائد الشعرية فى أدب األطفال ، ووصف الطبيعة ، تميز شعره برقة اإلحساس 

وسهولة األلفاظ. 60



61

�لّدر�ُس �لثانى

4
الوحدة

4
الوحدة

�ل�سرح:
ح الشاعُر جماَل الحقول، حيث تتغنى فيها الطيوُر، ويدعو جموَع النحل إلى أن تذَهب لجنى  ُيوضِّ

الرحيق ِمن األزهار، ولكن الزهرَة البخيلَة رفضت أن تمنَح النحَل الرحيَق، وأصبحت حزينًة بعد أن تخلى 

عنها األصدقاُء، وأصبحت غريبة عنهم، فالبخل مصيبة.

مو�طن �لجمال:
)الَحقل الَفسيح كِبساٍط من َحرير(: تعبير جميل يصور الحقل الواسع ببساط الحرير، يوحى بجمال 

الحقول وروعتها.

)يا جموَع النَّحِل هيا(: نداء للتنبيه والحث على السعى لطلب الرحيق.

)إنَّما الحقُّ أقول( : أسلوب مؤكد بإنما .

2       فكر و ناق�س:
يحتوى هذا النصُّ على بعِض الِفَكر، ومنها:

جـ- فوائُد الزهور كثيرة.   ب- النحل يمتصُّ الرحيق.   أ- الحقل الفسيح.  

��ساأَْل وناِق�س:  3

�أ- ِ��ْسَتْخِرْج من �لك�ساِف معانى �لكلماِت �لتى تحتها خطٌّ فيما يلى:

. •  والرَّحيُق الُحــلُو َجمٌّ •  ها ُهَو الَحْقُل الَفســيح.   

•  يا رِفاَق الُعـــْمِر َأْهاًل. •  بِســـــاٍط ِمْن َحريـر.   
•  زُهــــــوٍر ال تـــلبِّى. •  َلْسُت بِالَخــــْيِر ُأَبالى.   
•  إِنَّنى اليـــْوَم َكئيــبة . •  أىُّ َذْنٍب َقْد َجَنْيـت ؟!   

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى �لِعبار�ِت �لآَِتَيِة:

•  الرَّحيُق الُحْلُو َجاء. •  َفْوَق ِتيجــاِن الزُّهور .    
•  َفَرحيقى ُكلُّ َمالِى. •  َفْوَق أْعنــاِق الزُّهور.    

ما الغذاُء الذى يعتمُد عليه النَّحل؟

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

مْن أيَن يحصُل النَّحل على غذاِئه؟

ثم ناقش زمالءك ومعلمك في أهمية التعاون والعطاء للفرد
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 5

�أ- �قر�أ ولحظ �لعدد و�لمعدود فى �لجمل �لتالية:

1- كرمت المَعلِّمُة  طالًبا واحًدا، وطالبًة واحدًة.

2- اشترك فى المسابقة طالبان اثنان، وطالبتان اثنتان.

ب- لحظ نوع �لتمييز فى �لجمل �لآتية:

نوع �لتمييز�لأ�سل�لجملة

كيل )ملفوظ(من قمحعندى إردب قمًحا 

وزن )ملفوظ(من قطٍناشتريت ِقنطاًرا قطًنا.  

مساحة )ملفوظ(من موٍززرعت فداًنا موًزا. 

عدد )ملفوظ(من قصِةقرأت ثالثيَن قصًة. 

ملحوظهواُء مصر ألطفمصر ألطُف البالِد هواًء .

ملحوظاشتعل شيب الرأساشتعل الرأس شيًبا. 

ملحوظال ُيماَثُل صبُر المصرىال ُيماثل المصرىُّ صبًرا

 �لتمييز و�أنو�عهلغويات وتر�كيب

•  ُهَو فى النَّْفـِس ُمصيبة. •  إنَُّه الُبخـــُل وَربِّى.    

َرًة. جـ- ِ�ْقَر�أ �لنَّ�سَّ ِقر�َءًة جهرية ُمَعبِّ

�قر�أْْ �لنَّ�سَّ قر�ءًة �سامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  4
؟    خصياُت التى تحدثت فى هذا النصِّ أ- ما الشَّ

ب  - النصُّ يعبِّر عن قصة: )حقيقية - خيالية - بعضها خيالى( اختر  الصحيح.

     . جـ- ضع ُعنواًنا آخر للنصِّ

د - لماذا ُتعتبُر النحلُة حشرًة مفيدًة؟   

ح ذلك. هـ- عسُل النَّحل ِشفاٌء ودواء. وضِّ
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من أبدع ما قيل                                             

أوصانا النبىُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنساء خيًرا، فقال صلى الله عليه وسلم: »رفًقا 
ها أن  ،  وهى الزوجُة، وهى األخُت، وهى االبنُة؛ فمن حقِّ بالقوارير«، فالمرأُة هى األمُّ

ها أن تبدَى رأيها فيما يخصُّ حياَتها وأسرتهاومجتمعها، فالرجاُل من ُصنِع  تتعلَّم، ومن حقِّ
المرأة، فإذا أردتم رجااًل عظاًما أفاضل َفَعلِّموا المرأة .      

 

6 �لتعبري:

عن خطورِة الُبخِل فى حياِة اإلنسان. تحدث  
قرأت في                 كتاب

بار زهورُه تتفتح لياًل؛ حتى يجِذَب  -- نبات الصَّ إنَّ

الفراشات الليلية الباحثة عن طعام.

�ل�سمائر �لبارزة 

 التمييز:  يكون منصوًبا. وهو ملفوٌظ للعدِد والكيِل  والمساحة والوزن.



الَوْحَدُة الرابعة
ُل �لّدر�ُس �لأوَّ

4
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ما قيمُة األشجاِر فى المنطقِة التى تسُكنها؟  •

هل فكرَت أن تزرَع شجرًة وترعاها؟ ولماذا؟  •

اعتاد قاسٌم أن يخرَج مع أصحابِِه إلى الحديقِة المجاورِة لحيِّهم، وكانوا يقضوَن أوقاًتا سعيدًة فى اللَّعب تحت 

يوَر الجميلَة، وَيستنشقوَن الهواَء النَّقى، وَيُشّموَن  ِظالِل األشجاِر، ُيَغّنوَن األناشيَد الَجميلَة، ويشاهدوَن الطُّ

الروائَح الزكيَة.

كان األصدقاُء يحرصوَن على نظافِة الحديقة، وعدِم الَعبِث 

بأزهارها وأشجارِها.

إاِلَّ أن قاسًما كان يتسلَُّق األشجاَر ويعَبُث بغصونِها . 

ا تسبَّب فى كسِر  وفى أحد األياِم تسلَّق شجرًة كبيرًة، ممَّ

أحِد أغصانِها.

جرُة الكبيرُة من األلِم َصْرخًة عاليًة سمعتها  صرخت الشَّ

كلُّ أشجاِر الحديقِة، غضبت األشجاُر، وسرعاَن ما تحرَّكت 

شرطُة األشجاِر للقبِض على الجانى، وأودعته فى قفٍص من خشٍب.

 . م قاسٌم لمحَكمِة األشجاِر برئاسة شجرٍة عجوٍز َوقوٍر، كانت هى القاضى العادل فى مجتمِع األشجاِرِ  ثم ُقدِّ

ناق�ش

ث : ِ��ْسَتِمْع َو تحدَّ   1

َمْحَكَمُة �لأ�ْسجار

�أهد�ف �لدر�س :

فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

- يميز فيما يستمع إليه فوائد األشجار.
- يتحدث عن أهمية رعاية األشجار.

-  يميز بين الحقائق والخيال.
- يقرأ الموضوع قراءة جهرية صحيحة ومعبرة.

- يذكر قيمة المحافظة على البيئة.
- يكتب كتابة صحيحة معبرة عن معنى الموضوع فى إنشائه.

- يكتب العناوين على األظرف بنظام ودقة.
- يكتب كلمة ابن كتابة صحيحة فى مواضع مختلفة.

- يكتب مستخدًما تمييز العدد من )3 : 9(.
- يكتب مستخدًما تمييز العدد من )11: 99(.

-يكتب مستخدًما تمييز العدد أللفاظ العقود.
- يعبر عن بعض الفكر بأسلوبه.

الَوْحَدُة الرابعة

الحفاظ على البيئة وحمايتها.  •
ترشيد االستهالك.  •

المهارات الحياتية.  •
العمل التطوعى.  •

القضايا المتضمنة
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وبعَد أن افُتِتحت جلسُة المحاكمِة، أمر القاضى الشجرَة الكبيرَة بتقديم َشْكَواها، وبعد أن سِمعها القاضى استمَع 

هود، قاَل: باسم الله، ثم باسم المحافظِة على األشجاِر الجميلِة والنباِت فى  هوِد. ولما اطمأنَّ إلى َشهادة الشُّ إلى الشُّ

مه لك النباُت واألشجاُر. وبعد النُّطِق  كل مكاٍن، فقد رأينا أنك ُمْذنٌِب، وحكمنا عليك بالحرماِن من كلِّ ما ُيَقدِّ

بالحكِم صاحت األشجاُر: يحيا الَعْدل،  يحيا العدُل.

بعد أن أطلقت األشجاُر سراَح قاسم، كان يضَحُك من الحكم الذى أصدره القاضى الشجرة، وظّن أنه نجا، وعندما 

فاِح، لكن نباتاِت القمِح رفضت أن  همَّ قاسٌم بالرُّجوِع إلى منزله، شعر بالجوِع، وأراد أن يأكَل َقلياًل من الُخبِز والتُّ

ا، وبدأت األشجاُر فى تنفيِذ  ُتعِطَيُه الخبَز، كما رفضت شجرُة التفاِح أن تعطَيه التفاَح،  إذن لقد أصبح األمُر جادًّ

الُحكم، وكانت األشجاُر تسحُب ِظاَللها فال يجُد ما يستِظلُّ به.

ه، التى أسرعت له بطعاٍم وشراٍب وفاكهٍة،  وقبل أن  وعندما رجَع إلى البيِت كان الجوُع قد اشتدَّ به؛ فشكا إلى ُأمِّ

ُر فى كلِّ يوٍم، حتى ضعَف جسُمُه. َيُمدَّ يدُه للطعاِم، اختفى الُخبُز والفاكهُة، صار هذا األمُر يتكرَّ

ر األطباُء حجَز قاسم بالمستشفى؛ ألنه ُأصيب بمرٍض جعله يتنفَّس بصعوبٍة شديدٍة، فأتى األطباُء بأنبوِب  قرَّ

ِس بسهولٍة، ولكن األشجاُر خطفْتُه؛ ألن هَذا األكسجين تصَنعه األشجار، فلم  ن من التنفُّ األكسجين حتى يتمكَّ

ى األشجار ُتريُد َقْتلى! يجد األكسجيَن وضاق صدرُه، وصار يتألَّم ويصرُخ: آه آه يا أمِّ

هنا استيقظت أم قاسم من نومها منزعجًة، وأسرعت تطمئنُّ عليه، وأيقظته، فقد كان يحلُم. ولكنه حلٌم كالحقيقِة.

  

4
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استيقظ قاسٌم، وصار منذ تلك الليلِة َصديًقا للنباِت واألشجاِر، ُيحافُظ َعليها ويرعاها، وَيزرُع الزهور والوروَد  

فى حديقِة داره وفى حديقِة المدرسة، حتى ُأطلق َعليِه )َصديُق األشجاِر(.

��ساأل وناق�س:  2

لماذا يجُب أن نحافَظ على 

األشجاِر والنباتاِت؟

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

ث عن أهميِة األشجاِر ما العنواُن األفضُل لهذا الموضوع؟ تحدَّ

والنباتاِت فى َحياتنا.

. . . . . . . . . .

�أ- ِ��ْسَتْخِرْج من �لك�ساف معانى �لكلمات �لتى تحتها خط فيما يلى:

. •  َيستنشقوَن الهواَء النقىَّ

•  كان قاسم  يتسلَّق األشجاَر.

•  للقبِض على الجانى.

•  أطلقت سراَحه.

•  يشمون الروائَح الزكيَة.

قرأت في                 كتاب
إنَّ درجَة الحرارِة وصلت فى أحد أيام القطِب الشمالى 

فر، وهذه الدرجة كافيٌة لتحويِل  إلى O 89.2  تحت الصِّ

الماء المغلى فوًرا إلى جليد.
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   4

:  �قر�أ �لعبار�ِت �لتاليَة، ولحظ �لتمييَز �لعددىَّ

1- �لتَّمييز �لعددى من )2،1(:

•   شاهدُت َنجميِن  اثنين  َيْسطعان لياًل. ث فى الحفل رجل واحد.   •  َتحدَّ

2-�لتَّمييز �لعددى من )10:3(:

•  فى الحديقة خمُس أشجاٍر مثمرٍة.  

•  ندخل الحديقَة من أربعِة أبواٍب واسعة.  

ب اللُه الكافريَن سبع لياٍل وثمانيَة أياٍم حسوًما. •  عذَّ  

•  قرأُت ثالَث قصٍص، وكتبُت خمسَة خطاباٍت تهنئة.  

3- �لتمييز �لعددى من )99:11 ( و�ألفاظ �لعقود

•  يدرُس الطالُب ستَة عشَر عاًما فى التعليم العام والجامعى.  

•  فى الحديقة خمسوَن شجرًة برتقااًل. •  زرعنا فى الحديقة ثالثيَن شجرًة تفاًحا.   

•  فى الشهر القمرى تسع وعشرون ليلًة. •  فى القرآن مائٌة وأرَبَع َعْشَرَة سورًة.    

•  السنة ثالِثمائٌة وخمسٌة وستون يوًما.  

           �لعددلغويات وتر�كيب

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى �لجمل �لآَِتَيِة:

جرُة من األلم صرخًة عاليًة. •  صرخت الشَّ

•  كانت األشجاُر َتسحُب َظالَلها.

•  األكسجين تصنُعه األشجاُر.

•  لم يجد قاسم األكسجين وضاق صدرُه.

َرًة. جـ- ِ�ْقَر�أ �لمو�سوع  ِقر�َءًة جهرية ُمَعبِّ

�قر�أ �ملو�سوع قر�ءًة �سامتًة، ثم ناِق�س ما يلى:  3

أ- ما فائدُة األشجاِر؟

ب- كيف نحافُظ على األشجاِر والنباتاِت؟

جـ- تصور ماذا يحدث لو أصبحت البيئُة خاليًة من األشجاِر والحدائِق؟

د- ما أهميُة الشجرِة فى المحافظة على البيئة ؟
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حتى الّصباح ساهرة بنُت المعزِّ القاهرة      

نبـــيلــٌة ســــاهرة جمـــيلٌة رقيـــقـٌة      

بالنَّفــحات العاطرة ممــــتلٌئ ُتراُبهــا      

بالوروِد النــــاِضرة كـأنمـا قد َخلطوه      
)أحمد مخيمر: فى وصف القاهرة(.

من أبدع ما قيل                                             

لغويات
كلمة )ابن( يحذف منها األلف عندما 

تكتب بين علمين على سطر واحد مثل: 

)عمر بن الخطاب(،) على بن أبى طالب(. 

 

إذا ذكر العدد بعد المعدود كان العدد نعًتا له. تمييز العدد من )2،1(:  يذكر المعدود )التمييز(، وال يذكر العدد قبلهما، و

ب- اشترك فى المسابقة طالبان اثنان. مثال:  أ- كرم المدير طالًبا واحدا.       

يكون جمًعا مجروًرا. •   تمييز العدد من )10:3(:  

•  األعدد من )99:11(:   تمييزها مفرد منصوب .

•  األعداد من )  1000،100ومضاعفاته(:تمييزها مفرد مجرور.

تمييز �لعدد

�لتعبري:  5

عن أهميَّة العدل فى حياة اإلنسان تحدث 

رقم ) ب ( يجيب عنها الطالب في كراستة
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هل تحبُّ التعامَل مع الحيواِن؟ ولماذا؟  •

ما أنواُع الحيواناِت الموجودة فى بيئتك؟  •

ناق�ش

ْث: دَّ ��ْسَتِمْع و َتَ  1

�أهد�ف �لدر�س :

فى  نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن:

- يميز بين الحقيقة والخيال فيما يستمع إليه. 
- يستخلص  الِفَكر الرئيسة للدرس.

- يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة معبرة.
- يحدد  الِفَكر الجزئية فى النص.

- يتعرف فوائد الحيوان.
- يتذوق األساليب الجميلة.

- يستخدم أساليب التوكيد للمثنى والجمع.
- يستخدم ما االستفهامية المسبوقة بحرف جر.

-  يعبر عن بعض الِفَكر بأسلوبه.

ــُق َخـــْل الَحَيـــــواُن 

ــا َلكـ ــُه  اللَّ ــــَرُه  َســخَّ

ــاِل األْثقـــ ــُة  َحُمــوَل

ــْه الَجـماَع ــُم  وُمْطــِع

ــا ُيْرَفقــ َأْن  ــِه  َحقِّ ــْن  ِم

ــَتِرْح َيْس ــُه  َدْع َكلَّ  إْن 

دارِكا فــى  ــْع  َيُجــ وال 

ِمْســـــكين ــٌة  َبهيـــَم

َمْقطـــــوُع ـــــاُنُه  لِس

َحــــقُّ ــَك  َعــَلْيـ ــُه  َلـ

ــا َقْبــَلكـَـ ــاِد  ولِْلِعبـــ

األْطــفــاِل ــُع  ـِ وُمْرضـ

ــْه راَع الـــزِّ ــاِدُم  وخــ

ُيْرَهــَقــــا وَأالَّ  ــِه  ـِـ بـ

ــِرْح ُجـــــ إذا  َوَداِوِه 

ِجــَوارِكا فــى  ــَم  َيْظ أْو 

ــُن ُيِبي فــال  ـــــــكو  َيْش

ُدُمـــــوُع! ــُه  َل ــا  َومـــ

ْفُق باْلَحَيو�ن 4�لرِّ
«أحمد شوقى»

حسن استخدام الموارد وتنميتها.  •
البيئة: حمايتها وتجميلها.  •

التسامح والتربية من أجل السالم.  •
الصحة الوقائية.  •

المهارات الحياتية.  •

القضايا المتضمنة

 من أشهر شعراء العالم العربى فى العصر الحديث، ولد عام 1868م وتوفى 1932م، وله العديد 
من دواوين الشعر  ُجِمعت باسم »الشوقيات« وُلِقَب بأمير الشعراء

69



4
الوحدة

الف�صل الدرا�صى الأول                ال�صف الأ ول الإعدادى70 اللغة العربية

�لّدر�ُس �لر�بع

4
الوحدة

�ل�سرح:
يدعونا الشاعر فى األبيات إلى الرفق بالحيوان؛ ألن له حقوًقا علينا، وللحيوانات فوائد كثيرة فهى تحمل 

األثقال، ونأخذ منها األلبان واللحوم، وتساعد الفالح فى الزراعة، يجب أن نعامل الحيوانات برفق فهى 

ال تستطيع الشكوى.

مظاهر �لجمال:
- )َحموَلة األْثقال - وُمرِضع األْطفال(:  بين الجمل إيقاع موسيقى.

- )ال  َيُجْع فى دارِك(:  أسلوب نهى غرضه النصح واإلرشاد. - )َكلَّ - يسترح(:  طباق.   

ر وناِق�س: فكِّ     2
للحيوانات عليك حقوٌق. اذكرها.  •

هل يستطيُع الَحيواُن أن ُيَعبَِّر عن شكواه؟ ولماذا؟  •

��ساأَْل وناِق�س:  3

�أ- ِ��ْسَتْخِرْج معانى �لكلماِت �لتى تحتها خط فيما يلى من �لَك�ّساِف:

• َحُموَلُة األثقاِل. َره الله َلكا.     • َسخَّ
• َيْظَم فى ِجَوارِكا . ِه َأْن ُيْرَفقا بِِه وأالَّ ُيْرَهقا.   • ِمْن َحقِّ

• َيْشكو فال ُيِبيُن.

ب-َناِق�ْس ُزمالءَك وُمَعلَِّمك فى َمعاِنى �لِعبار�ِت �لآَِتَيِة:

•  الحيواُن َخلٌق له عليك حّق.  
• إِْن َكلَّ َدْعُه َيَسْتِرْح.   

َرًة. جـ- ِ�ْقَر�أ �لنَّ�سَّ ِقر�َءًة جهرية ُمَعبِّ

................

ث عنها الدرُس؟ ما الفكرُة العامُة التى يتحدَّ

................

اذكر أسماء بعض الحيوانات األليفة.
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 5

�قر�أ ولحظ:

1- �قر�أ �لجمَل �لتالية ولحظ �لتَّكر�ر )�لتوكيد �للفظى(.

أ - أخلْص أخلْص العمَل فإن الناقَد بصيٌر. 

ب - الحقُّ الحقُّ منتصٌر دائًما.  

جـ - االتِّحاُد قوٌة االتحاُد قوٌة.   

د- ينُصُر اللُه المظلوَم ينُصر اللُه المظلوَم.

2- �سع ما بين �لقو�سين فى جمل من عندك بحيث تكون توكيًد� لفظًيا.

)اإليمان - العلم - تتحقق - لم - يسهم - قل الحق(.

3- �قر�أ �لجمَل �لتالية ولحظ �لتوكيد �لمعنوى للمثنى )كال - كلتا(.

ب- دعا الرسوالِن كالهما برفٍق ولين. أ- نحن نؤمن بالنبيين عيسى وموسى كليهما.    

د- اتبع الناُس الرسالتيِن كلتيهما. جـ- بعث اللُه الرسولين كليهما إلى الناِس.    

و- الرسالتاِن كلتاهما مفيدتان للبشر. هـ- قرأت الِقصتيِن كلتيهما.      

 �لتوكيد �للفظى و�لمعنوىلغويات وتر�كيب

�قر�أْ �لنَّ�سَّ قر�ءًة �سامتًة، وناِق�ْس ما يلى:  4

أ- هل للحيواِن َحقٌّ عليك؟ ما هو؟    

؟   ب- ما الدروُس المستفادُة من هذا النصِّ

جـ - ماذا يجُب عليك ِتجاه الحيواِن إذا جاع َوتِعَب؟

تعلمنا أن

يكون بتكرار االسِم أو الفعل أو الجملة.  التوكيد اللفظى:  

كال للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. وأنفس، وأعين، وجميع، وكل، لتوكيد الجمع. التوكيد المعنوى: 

- يلحق بكال وكلتا وأنفس وأعين وجميع وكل ضمير يعود على المؤكد.   

قرأت في                 كتاب
دة، تغطيها   القارة القطبية الجنوبية هى أرٌض متجمِّ

ها  طبقٌة سميكة من الجليد، وهى أبرُد بالد العالم وأشدُّ

رياًحا.
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»جاءنى شخٌص فى المناِم ومدَّ لى يده بُعلبة من العاج قائاًل:  تقبَّل الهدية .

ولما صحوُت وجدُت العلبة على الوسادة. فتحتها ذاهاًل، فوجدت لؤلؤًة فى حجم البندقة.

بين الحين والحين أعرُضها على صديٍق أو خبير وأسأله:  ما رأيك فى هذه اللؤلؤِة الفريدة؟

فيهّز الرجُل رأَسه ويقول ضاحًكا:  أى لؤلؤة... العلبة فارغة.... وأتعجب من إنكاِر الواقع 

الماثل لعينى..ولم أجد حتى الساعة من يصدقنى. ولكن اليأَس لم يعرف سبيَله إلى قلبى.«
»نجيب محفوظ: أحالم اليقظة«

من أبدع ما قيل                                            

تعلمنا أن

ما االستفهامية تحذف ألفها، إذا دخل عليها حرف جر مثل: )عم أصلها »عن« حرف جر  فى »ما« اسم 

االستفهام، وقلبت نون »عن« ميًما، وأدغمتا فى ميم ما، وصارت »عم«.

هكذا نقول:   )على »عالم« - إلى »إالم« - من »مم« - فى »فيم«  - حرف الجر الالم »لَِم« - الباء »بَِم«(.

�أدو�ت �ل�ستفهام

4
ب - �قر�أ ولحظ �أدو�ت �ل�ستفهام فى �لجمل �لتالية.

ر يا صديقى؟ - فيم تفكِّ - عّم تبحُث فى المعجم؟     

- لَِم تتدرَّب كثيًرا؟ - إالم اإلهمال فى الرعاية الصحية؟   

- بم أنجزت المشروع؟ ديقين؟    - عالم يظلُّ الخصاُم بين الصَّ

�لتعبري:  6

مع زمالئك ومعلمك عن أهمِّ الحيواناِت المؤثرة فى حياة الفالح. تحدث 
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الوحدة الأولى الدر�س الأول : الحرية                

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

9انطلقأتجهكلما رأتنى أتجه نحوه.

9حتولتاستحالتاستحالت حالتها .

9 تكرر طلبهاتلحتلح فى ذلك إلحاًحا.

9حصل عليه »فهو ظافر« َظَفر بهفإن ظفر به فال منة لمخلوق عليه.

9فضلمنةفإن ظفر به فال منة لمخلوق عليه.

ا سلبته  المطامع. 9 سلب »سلًبا« نزع قهًراسلبتهحقًّ

ا سلبته  المطامع. 9مفردها »مطمع« وهى المظالماملطامعحقًّ

9تركته وكرهته، وماضيها »عاف« عافتهأحضرت لها طعاًما فعافته.

9فهمتأدركتأدركت غرضها.

9أرحت أسلمُتأسلمُت رأسى إلى يدى.

الوحدة الأولى الدر�س الثانى : َوَطنى               

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

13حماك . ماضيها »وقى«وَقاَكَوقاَك الله يا َوطنى.

الكشاف الوحدة األولى
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الكشاف

13الفقر أو القحط أو مرض أو غيرهم . مفردها »آفة«اآلفاِتمن اآلفاِت والِمحن.

13البالء والشدة. مفردها »محنة«والِمحنمن اآلفاِت والِمحن.

13مرجعى وملجئىموئلىِظلُّك موئلى الغالى.

13موضع حبَمهَوى َمهَوى الّروح و البدن.

13روابط مفردها »آصرة«أواصُرففيك أواِصُر القربى.

13األقارب. مفردها »قريب«القربىففيك أواِصُر القربى.

13ابتالءات . مفردها »فتنة«فتنسالٌم من شرٍّ ومن فتن.

َنِن. 13معتدلَقويَمَقويَم النَّْهِج والسَّ

َنِن. 13الطريق المستقيم . جمعه : »نهوج«النَّْهِجَقويَم النَّْهِج والسَّ

الوحدة الأولى يانُة الماِل العامِّ               الدر�س الثالث : �صِ

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

17ركائز وقواعد إيمانه. جمعها »عقائد«عقيدُته.تمليه عليه عقيدُته.

17األخذ والسلباالستيالُءاالستيالُء عليه أو التَّفريط فيه يعدُّ جريمًة و خيانة.

17اإلهمالالتَّفريطاالستيالُء عليه أو التَّفريط فيه يعدُّ جريمًة و خيانة.

17يتصرفون دون وعىيتخوضونيتخوَّضون فى مال الله.

17السابقون لنا . مفردها: »سالف«.سلفسلفنا الّصالح.

 

الكشاف الوحدة األولى
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17السابقون لنا المشهود لهم بالتقوىالصالحسلفنا الّصالح.

الدر�س الرابع : ِمْن َمكاِرم الأْخالقِ                            الوحدة الأولى

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

21المقصود إنسانعبدما زاد الله عبدا.

21المقصود إكراماعزابعفو إال عزا

21البعد عن التكبرتواضعوما تواضع أحد لله إال رفعه.

21أكرمه وأعلى منزلتهرفعه

الوحدة الثانية الدر�س الأول : �صبيل النجاح               

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

25يسرعونيندفعونيندفعون وفى رأس كل واحد منهم آمال.

25يتقدم ويرتفع شأنهفيرقىفيرقى الموظف فى عمله.

25الرغبة فى أخذ ما عند الغيرالطمعغير أنَّ هناك فرًقا كبيًرا بين الطموح والطمع.

25العملاألداءفينتظم وُيَحسُن األداء.

الكشاف الوحدة األولى
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الوحدة الثانية الدر�س الثاني : تعلم من النمل              

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

30يستبدلهايستعيض عنهالكنه يستعيض عنها بالحركة.

30جمع قرن و هى الزائدة التى يشعر بها و يحس.قرون االستشعاريرى النمل بقرون االستشعار.

30ما تفرزه الزهرة من روائح طيبة.الرحيقيزور النمل األشجار لجمع الرحيق.

30شدته.ضراوتهيتعاون النمل بالرغم من ضراوته فى الهجوم.

عش الغرابيزرع النمل نبات عش الغراب.
نبات فطرى غنى بالمواد البروتينية و يستخدم فى كثير من 

األطعمة
30

الوحدة الثانية الدر�س الثالث : ف�صل العلم والعمل              

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

34المنازل السامية والرفيعةالمعالىإن المعارَف للمعالى سلم

34الناسالورىالعلم زينة أهله بين الَوْرى.

34يحصلون على ما يريدونينعمواأولو المعارف يجهدون لينعموا

34يفهميدركيسعى فيدرك ما ابتغى.

الكشاف الوحدة الثانية

25طريقة جمعها »مسالك«مسلكهطموُح التاجر ينعكُس على مسلكه. 

ِق بمحاسن األخالِق. 25مكارم مفردها »ُحْسن«محاسن األخالقالتخلُّ

25إتقانتجويدطموح العامل يدفُعُه إلى تجويد العمل.
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34أرادابتغىيسعى فيدرك ما ابتغى.

34تغنى بصوت جميلتترنمحسبوك فى أسماعهم تترنم.

34طعنوخزوخز األسنة ال يؤلم .

34مقابلة قويةصدمصدم الجهالة بالمعارف أحزم.

34أنفعأحزمصدم الجهالة بالمعارف أحزم.

الوحدة الثانية الدر�س الرابع : العمل حياة              

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

دىأوبىيا جبال أوبى معه والطير. 37ردِّ

37جعلناه هيًناألناألنا له الحديد.

37دروع. مفردها : )سابغ(.سابغاتأن اعمل سابغات.

37السبع حلقات الدرع السردقدر فى السرد

37ذهابها - رواحها : عودتهاغدوها ورواحهاغدوها شهر ورواحها شهر.

37َأَذْبناأسلناوأسلنا له عين القطر.

37النحاس المذابعين القطروأسلنا له عين القطر.

37ينحرف ويبتعديزغومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

37القصاع الضخمة ـ الحياض العظامجفان - الجوابوجفان كالجواب

الكشاف الوحدة الثالثةالوحدة الثانية
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الوحدة الثالثة الدر�س الأول :  غرائب المخلوقات              

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

42جمع »غرائز« وهى الطبيعة والسجية.غريزةالطيوُر لها غريزُة العودة إلى الوطن.

42تفقدتضلُّال تضلُّ طريقها.

42وسط البحرعرض البحرُعْرض البحر.

42ُمِحَيتطمستالنحلُة تجُد خليتها مهما ُطِمَست.

42تشدها إليهاتجذبهاال تجذبها األزهاُر الزاهيُة

42المشرقة الصافيةالزاهيةال تجذبها األزهاُر الزاهيُة

42مسألة غامضة، وجمعها: )ألغاز(لغزلغز أصعب يتطلُب الحل. 

42جمع »بركة« وهو مكان تتجمع فيه المياهالبرَكمختلف الِبرَك واألنهار.

42اسم يشاربه إلى المكان البعيد بمعنى هناك.من ثمومن ثم إلى كل نهٍر أو بحيرٍة.

42ترجع تعود أدراجهاتعوُد أدراجها.

42مليًئاآهاًليصبح كل جزء من الماء آهاًل بثعابين البحر.

الوحدة الثالثة الدر�س الثانى : �صليمان والحمامة             

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

47قصدهَمَرامْهمن رسائله َمَرامْه.

47مفرد »روضة« وتعنى البساتين.رياًضاُتعطى رياًضا فى ِتهاَمْه.

47مكان بالحجازرامة   إلى خليفتة بـ  رامْه.  

الكشاف الوحدة الثالثة
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47أرض منخفضة بين ساحل البحر وسلسلة الجبال فى الحجاز واليمن ِتهاَمْهُتعطى رياًضا فى ِتهاَمْه.

ت ختامه. تلم تستحى أن فضَّ 47كسرت وفكتفضَّ

ت ختامه. 47ما يختم بهختامهلم تستح أن فضَّ

47َبُعد هيهاتهيهات ال ُتجدى الّندامْه.

47تنفعُتجدىهيهات ال ُتجدى الّندامْه.

47أرادشاء  قْد شاَء ِصْدًقا واْسِتقامْه.

47مفردها : »كتاب« وهى الرسالة.الُكْتُبالُكْتُب َتحـــَت َجــناِحها.

ـَــَمَدْت ألولها. 47قصدتَعَمَدْتع

47ما يلبس فوق الرأس للزينة جمعها »تيجان«تاجيأمر عامله بتـــاج للــحمامة.

47ضعيفة العقل.الحمقاءأرادت الحــمقاء تعــرُف.

الوحدة الثالثة الدر�س الثالث : الحب عطاء              

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

50كراهيةبغضاء  ال حقد يسود وال بغضاء.

50مفردها »الندى«، وهى الجود والكرماألنداءفى دنيا تغمرها األنداء.

50نعين ونقوىنشدنشد على أيدى الضعفاء.

50الظلمةالظلماءونرد عن الكون الظلماء.

50عوًنا سنًداكن لى سنًدا.

الكشاف الوحدة الثالثة
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الكشاف

الدر�س الرابع :  من كليلة ودمنة                        الوحدة الثالثة

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

إال اضطررت ألكلك 53ُأجِبرتاضطررتأحضر لى طعاًما و

53أعطنى فترة زمنيةأمهلنىقال الثعلب: أمهلنى حتى أحضر لك حماًرا لتأكله.

53مجموعة من الرجال المحيطين بالملكحاشيتهمملكته وحاشيته.

53غير راٍضمتذمًراقال األسد متذمًرا للثعلب: أحضره لى فوًرا أنا جائع.

الدر�س الأول : ذكاء الطيور                         الوحدة الرابعة

مثالمعناها الكلمةالجملة 

ار الخشب ينقر جذوع األشجار بحًثا عن يرقات  58جمع »يرقة« وهى المرحلة األولى لنمو الحشراتيرقاتنقَّ

58جمع »صبغة« وهى ألوانأصباغلونه الوردى مصدره أصباغ وردية.

58شديدة البرودةقارسال يمنعها من التغريد والغناء برد قارس، أو حر قائظ.

58شديد الحرارةقائظال يمنعها من التغريد والغناء برد قارس، أو حر قائظ.

58جمع »طحلب«، وهى نباتات تنمو فى المياهالطحالبيصنع عشه من الطحالب.

الكشاف الوحدة الثالثة
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58طائرين اثنينزوجينيقوم الزقزاق بزيارة زوجين آخرين فى عشهما.

58االحتراماإلجالليقدمان التحية واإلجالل لهذا الزائر العزيز.

الدر�س الثانى : الزهرة البخيلة                        الوحدة الرابعة

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

61الواسعالفسيحها هو الحقل الفسيح.

. 61كثيرجمُّالرحيق الحلو جمُّ

61سجادة جمعها »ُبُسٌط«بساطبساط من حرير.

61مفردها »رفيق« وهم األصدقاءرفاقيا رفاق العمر أهاًل.

61أهتمُأَبالىلست بالخير ُأَبالى.

61تجيبتلبىزهور ال تلبى.

61ارتكبتجنيتأى ذنب قد جنيت.

61شديدة الحزنكئيبةإننى اليوم كئيبة.

محكمة الأ�صجار                       الوحدة الرابعة الدر�س الثالث :  

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

. 66النظيف الطاهرالهواء  النقىِّيستنشقوَن الهواَء النقىَّ

66يصعد مستخدًما يديه وقدميهيتسلقكان قاسم  يتسلق األشجاَر.

الكشاف الوحدة الرابعة
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66المذنب، جمع »ُجناة«، و»ُجنَّاٌء«الجانىللقبِض على الجانى.

66أعطيت حريتهأطلقت سراحهأطلقت سراَحه.

66الطيبةالزكيَةيشمون الروائَح الزكيَة.

الرفق بالحيوان                        الوحدة الرابعة الدر�س الرابع :  

ال�صفحةمعناها الكلمةالجملة 

70هيأهسخرهسخره الله لكا.

لحمولةحمولة األثقال. 70ُمَتَحمِّ

70يتعبيرهقامن حق أن ُيرفقا به وأال يرهقا.

70يعطشيظميظم فى جواركا .

حيبين    يشكو فال يبين. 70ُيوضِّ

الكشاف الوحدة الرابعة
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